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Prefeitos de Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji
e Senador José Bento são empossados no dia 1º de janeiro

Edmundo de Borda da Mata, Edmilson de Bom Repouso e Flávio de Senador José Bento
 foram reeleitos e Toninho Rodrigues de Tocos do Moji assume para o terceiro mandato.

Edmundo - Borda da Mata
Página 2

Edmilson - Bom Repouso
Página 7

Toninho Rodrigues - Tocos do Moji
Página 3

Flávio - Senador José Bento
Página 5

Plenário da Câmara Municipal
de Borda da Mata recebe nome

de Nilson Pereira de Toledo

O ex-Presidente da
Câmara, Nilson

Pereira de Toledo
Filho e sua mãe, Dona

Rita de Toledo

Página 2

UTI Móvel de Borda da Mata
já está equipada e pronta

para o funcionamento

UTI já equipada
Página 4Página 6

Ex-vereador Kaxuxa
assume a Secretaria de
Saúde de Tocos do Moji

Ex-vereador de Borda da
Mata Quirino Zé do Povo

agora é assessor do Deputado
Federal Geraldo Thadeu

Página 9

Página 9

Vandalismo
deixa população

do Distrito do
Cervo sem

sinal de telefone
celular e

município tem
prejuízo de

sete mil reais



   TRIBUNA POPULAR2

Obs.:Os tex tos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA

TRIBUNA
 POPULAR LTDA

Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479

Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornal ista Responsável
Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG
Redação, Fotografias, Diagramação

e Composição:
Antonio Donizete de Sousa

Impressão:
Pouso Graf

Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo

necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias pagas
serão identificadas como Informe Publicitário.

Prazo para entrega de material

 a ser publicado: Dias 08 e 22

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 31
Fevereiro              15 -28
Março                   15 - 27
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 28
   Julho                  15 - 31
  Agosto                15 -  30
   Setembro           16 - 30
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 29
   Dezembro                   12

E-mail - tribuna@hardonline.com.br

Prefeito Edmundo, vice-prefeita Dra. Rosângela e vereadores
são empossados no Plenário da Câmara em Borda da Mata

A cerimônia de posse do prefeito
Edmundo Silva Junior, da vice-prefeita
Rosângela Rocha Monteiro e dos nove
vereadores eleitos em 07/10/2012
aconteceu na noite de 01/01/2013 no
Plenário da Câmara Municipal, localizado
no Piso 3 do Terminal Rodoviário. Os
políticos já tinham sido diplomados no
dia 17 de dezembro pela Justiça Eleitoral.
Antes da cerimônia de posse os eleitos
participaram de uma missa na Basílica de
Nossa Senhora do Carmo, quando o
Pároco Pe. Ramon, no final da missa, os
abençoou e pediu que eles realmente
trabalhassem em favor da população e
nunca se esqueçam de colocar a presença
de Deus em suas vidas. “A felicidade só
existe com a presença  de Deus,
problemas, dificuldades, aborrecimentos,
todos nós seres humanos vamos passar
em 2013, mas com a presença de Deus em
nossas vidas, passaremos por esses
problemas, que certamente irão surgir,
com mais tranqüilidade”, frisou durante
a homilia.

Estiveram presentes na posse,
autoridades civis, militares e religiosas,

além da população e logo no início a
cantora Andréa Pelicioni emocionou aos
presentes ao cantar o  Hino Nacional.

Durante a solenidade, o Plenário da
Câmara recebeu o nome de Nilson Pereira
de Toledo, com o descerramento da placa
por Dona Rita Toledo, viúva do
homenageado e pelo seu filho, Nilson
Pereira de Toledo Filho.

O ex-vereador e ex-Presidente da
Câmara, Nilson Pereira de Toledo Filho
proferiu algumas palavras de
agradecimento, em especial ao ex-
Presidente da Câmara, Benedito Delfino
de Mira(Marruco) por colocar o nome de
seu pai naquele novo plenário da Câmara
Municipal. “Fico muito lisonjeado com
esta homenagem ao meu pai e não há
palavras para explicar tanta gratidão e nem
muita coisa pra dizer quem foi meu pai,
quando me perguntam, simplesmente
respondo “foi meu pai””, encerrou suas
palavras.

Depois da inauguração do plenário,
houve o juramento de posse dos
vereadores, proferido pela vereadora
Magali Ribeiro e depois de empossados

elegeram o novo Presidente da Câmara
para o exercício de 2013 que foi
confirmado, por oito votos a um, como
presidente da Câmara o vereador Hebert
Nilson de Toledo (PMN). Ditinho Artur
(PP) foi escolhido o vice-presidente e
Magali Ribeiro (PT) foi escolhida como
secretária. Além desses três, ainda
compõem esta gestão 2013/2016 os
vereadores: Antonio Albano, Jorginho
Pereira, Juarez Floriano, Walter Barbinha,
Painho e Luiz Carlos Lóia, com destaque,
já  que é o seu sexto mandato seguido.

Após a eleição, o Presidente eleito,
Hebert Nilson de Toledo, agradeceu a
confiança da população que depositou
em seu nome mais de 600 votos, o que
aumenta sua responsabilidade e promete
honrar o mandato trabalhando sempre em
favor do desenvolvimento do município
e, claro, “não poderia esquecer de
agradecer meu pai Nilsinho, que foi o
baluarte desta campanha vitoriosa,
obrigado pai e prometo que não vou
decepcioná-lo” agradeceu.

Em seguida, a vice-prefeita Dra.
Rosângela e o prefeito Edmundo

proferiram seus juramentos e foram
declarados empossados pelo Presidente
da Câmara.

Além de Hebert, também fizeram uso
da palavra os vereadores Walter Barbinha
e Jucemar(Painho). Walter disse que vai
usar da sua experiência, já que está no
segundo mandato para ajudar o
Executivo a resolver problemas polêmicos
como novo Código Tributário e novo
Código de Posturas Municipal. Painho,
também prometeu se esforçar ao máximo
para trabalhar em prol da população. “Não
estou aqui por promoção pessoal, nem
por dinheiro e sim para servir a população
desta cidade que com tanto carinho me
acolheu. Obrigado população de Borda
da Mata e conte comigo” afirmou.

Durante a solenidade, os funcionários
da Câmara Rosemary, Sérgio e Mateus,
que conduziram o cerimonial, também
homenagearam entregando buquê de
flores a única vereadora eleita Magali
Ribeiro, a vice-prefeita, Dra. Rosângela e
a Primeira Dama, Dra. Vanusa Beraldo.

Durante o pronunciamento, o prefeito
Edmundo lembrou das realizações do

primeiro mandato e reaf irmou a
responsabilidade de fazer Borda da
Mata avançar ainda mais nas áreas da
Educação, Saúde, Obras, Assistência
Social, Esporte e Lazer. Edmundo ainda
pediu ao Presiente da Câmara, Hebert,
para que as sessões sejam semanais,
pelo menos nestes primeiros meses, pois
há uma demanda de projetos para serem
proposto s e aprovados.  “Também
gostaria de lembrar e agradecer minha
equipe de trabalho, pois se fizemos tudo
isso por Borda da Mata, a população
deve a essa turma que não mediram
esforços para executar seus serviços, o
município nunca teve uma equipe tão
competente como esta, obrigado a todos
vocês, e também agradeceu o
comprometimento da vice-prefeita, Dra.
Rosângela, que mesmo antes da posse,
já estava trabalhando para ajudar a
administração e finalizando disse: Vou
terminar com uma coisa que nunca disse
antes em meus discursos, mas de agora
em diante  fará parte de minhas palavras
“obrigado meu querido povo de Borda
da Mata”.”

Márcio Lobão
Locução e Eventos

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

Locutor, radialista, DJ e sonorização

Confira os principais flashes da posse de Edmundo, Dra. Rosângela e dos vereadores:

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500
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CLÍNICA MÉDICA SÃO LUCAS
Atendimento Médico e Fisioterapêutico especializado

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)

Áreas de atendimento

Telefone:
(35)3445-

2326
Avenida Lauro Megale, 230 - São Judas - Borda da Mata - MG

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

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Toninho Rodrigues e Zé Armando
são empossados como prefeito e vice de Tocos do Moji para um terceiro mandato

Vivendo o clima das comemorações do
seu 17º  aniversário e das festas de
confraternização de fim de ano de Tocos
do Moji, a Câmara Municipal de
Vereadores empossou o prefeito eleito
Toninho Rodrigues e o vice Zé Armando
no dia 1º  de janeiro em cerimônia
realizada  na sede do Poder Legislativo
Municipal.

Antes da cerimônia de posse, a Lira
Tocosmojiense animou os presentes em
frente a Prefeitura executando lindas
canções.

A cerimônia de posse do prefeito
eleito Antônio  Rodri gues  da
Silva (Toninho  Rodrigues) e  do
vice Jos é  Armando  Pere ira  ( Zé
Armando)    foi  prestigi ada  por
moradores tocosmojienses, autoridades
religiosas e militar, convidados e
visitantes que se concentraram desde
cedo em frente ao prédio da sede da
Prefeitura de Tocos do Moji.

Após a execução do Hino do
Município de Tocos do Moji e  do Hino
Nacional,   o Secretário da Câmara de
Vereadores,  Everton Henrique Pereira
 conduziu a sessão solene.

Depois a vereadora Cecília Maria da
Silva proferiu o juramento de posse que
foi acompanhada pelos demais
vereadores e depois de empossados foi
realizada eleição da nova Mesa Diretora
da Câmara sendo escolhidos por
unanimidade de votos para presidir a
Casa, o vereador Antonio Claret
Pereira(Antonio Fela), vice-presidente,
Cecília Maria da Silva e Secretário, Denis
Henrique de Faria.

Após a eleição, o vereador Alaor
Rodrigues Machado falou em nome dos
vereadores da oposição quando
ressaltou a importância da democracia,
que nesta hora não deve haver
separação partidária e sim ver o
desenvolvimento do município, elogiou

o prefeito eleito pela sua competência
administrativa, parabenizando Toninho
Rodrigues e Zé Armando pela vitória e
disse que pretende olhar sempre o bem
comum do povo.

Depois de eleito, o Presidente Antonio
Fela agradeceu o apoio da comunidade
de Tocos do
M o j i
comprometendo-
se o seu total
apoio ao
p r e f e i t o
eleito, amigo
de longa
data.

Após o
discurso dos
vereadores,
o Presidente
A n t o n i o
F e l a
empossou o
prefeito e o vice, que fizeram seus
juramentos perante a população: “manter,
defender e cumprir a lei orgânica e
observar as leis da União, do Estado e
do Município, promover o bem geral dos
munícipes e exercer o cargo sob a
inspiração da democracia, da legitimidade
e da legalidade”. Eles foram muito, mas
muito aplaudidos mesmo.

Posteriormente, o contador da
Prefeitura André entregou ao prefeito
empossado, os documentos passados
para a equipe de transição.

Logo em seguida, o vice-prefeito Zé
Armando também em discurso ressaltou
o seu compromisso com a população,
prometendo apoiar totalmente ao amigo
e prefeito  durante a sua administração.
Agradeceu além daqueles que confiaram
a ele o seu voto,  o apoio integral de
familiares.

Depois de Zé Armando, foi a vez de
proferir seu discurso o prefeito Toninho

Rodrigues. Ele começou dizendo aos
presentes que eles não imaginavam a
alegria que  estava sentindo naquele
momento, não tinha palavras para
expressar. Falou também que chegou a
pensar que não voltaria, pois depois de
tentarem acabar com ele politicamente,

com coisas
i nf undadas ,
ele estar ali, a
alegria era
i m e n s a .
Agradeceu a
todos que
ajudaram a
s u a
empreitada e
q u e
t r abal har i a
sempre para o
progresso de
s e u
município, e

principalmente a população de Tocos do
Moji que confiou nele e em seu vice Zé
Armando para conduzir a
Administração Municipal  por mais
quatro anos. “Fico muito honrado em ter
este reconhecimento, pois todos sabem
do nosso trabalho árduo para emancipar
Tocos do Moji, e é bom ressaltar que
Tocos do Moji foi emancipada em 31 de
dezembro de 1995, por nossa equipe,
alguns nem mais estão  entre nós, mas
esse mérito ninguém tira da nossa equipe,
liderada por mim na época”. Durante o
discurso, lembrou, além da árdua batalha
para  emancipar o então distrito, das
obras realizadas por ele e o Zé Armando
durante os oito anos em que esteve a
frente da Prefeitura, considerada na
época por todos os políticos mineiros
como o mais desenvolvido município
emancipado junto com Tocos do Moji, o
que mais progrediu, servia de exemplo
por todos os cantos de Minas, por onde

esses políticos passavam, motivo que
muito o orgulhava e que isso é  que fez
com que a população o reconduzisse  ao
cargo de prefeito para Tocos do Moji ser
mais uma vez exemplo para Minas Gerais
em termos de gestão do dinheiro público.
Agradeceu, principalmente pela
emancipação ao então Deputado na
época José Militão e ao Governador da
época e hoje Deputado Federal e atual
parceiro no Congresso, Eduardo
Azeredo. Atualmente, agradeceu ao
Deputado Estadual Tiago Ulisses que é
seu parceiro na Assembleia Legislativa.

Também agradeceu aos quatro
vereadores do seu partido na última
gestão(Kaxuxa, Mirinho, Ditinho e
Antonio Fela) que foram firmes em seus
propósitos de ajudar o desenvolvimento
do município, com discernimento do que
era bom para Tocos do Moji, não se
deixando levar por ideias que
contrariavam os interesses do povo.

Depois de lembrar da emancipação,
mencionar as principais e inúmeras obras
deixadas por ele e o Zé Armando,
comemorou. “Começamos do nada e
saímos como exemplo de administração
pública”.

Depois falou da campanha, quando
agradeceu os companheiros que os
ajudaram para comemorarem juntos essa
grande conquista para o município.
Pediu desculpas por fazer alguns
desabafos, mas disse que não poderia
deixar de fazer, pois sua história e de sua
equipe, não poderia ser esquecida. “O
povo conhece nosso trabalho, por isso
que confiaram em nós novamente para
governar nosso querido Tocos do Moji”.

Por fim, lembrou emocionado, dos
verdadeiros amigos que estiveram com
ele durante esses oito anos em que
esteve fora da Prefeitura “mesmo não
tendo nenhum poder, eles  nunca me
abandonaram, estou muito grato a vocês,

são grandes amigos” e acrescentou
“não poderia deixar de agradecer aqui
também minha família, minhas filhas
Ana Mari a e Mari ana e mi nha
companheira Ana Maria que muito me
ajudaram nesta luta par a volt ar a
Prefeitura”

Fal ou um pouc o também c omo
esperava encontrar a Prefeitura e
pediu que a população tivesse um
pouco de paciência no início, pois
poderia encontrar dificuldades para
acertar a administração a sua linha de
compromisso com o dinheiro público.

Encerrando suas palavras, pediu a
população que incluísse os nomes
de le , do  vic e Zé  Armando , do s
vereadores, em suas preces diárias
pedindo ajuda divina para que eles
pudessem conduzir a administração
do municí pio da melho r mane ira
po ss íve l,  be ne fic iando  t odo s os
tocosmojienses.

Depois no final, as famílias de
Toninho Rodrigues e Zé Armando
fizeram uma homenagem aos dois
entre gando- lhes  uma i magem de
Nossa Senhora Aparecida, padroeira
de  Toc os do Moji,  pe dindo suas
bênçãos  par a uma bo a ge st ão ,
levando a todos que necessitam do
Poder Público um excelente governo.

Encerrada a solenidade oficial de
posse, a população fez  uma grande
festa na cidade, inclusive com show a
tarde para comemorar o retorno de
Toninho Rodrigues e Zé  Armando.

Além da mesa diretora com Antonio
Fela, Presidente, Cecília Maria da
Si lva,  Vic e- pr es idente , De ni s
Henrique de Faria, Secretário, foram
ainda e mpos sado s os  ver eado res
Alaor Rodrigues Machado, Antônio
Honório Alves, Edvaldo Fabrício da
Rosa, José Marcos Pereira, Salvador
Leonel da Silva e Wilson José Alves.

Veja os principais flashes da posse de Toninho Rodrigues, Zé Armando e dos vereadores:
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Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

 Praça Antonio
Megale

Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562

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.

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES

Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.

CRECI:12.649(PF)
Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telefone:(35)9992-1437

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

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

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

Sala de emergência no Pronto Atendimento Municipal
de Borda da Mata recebe novos equipamentos

O Pronto Atendimento Municipal atende
casos graves que põem em risco a vida
do paciente, diferente dos postos de
saúde e centro médico que fazem
acompanhamentos e co nsultas
ambulatoriais. São os casos de urgência
e emergência. Para estes casos, no
Pronto Socorro, há uma sala para atender
imediatamente o paciente com, por
exemplo, infarto, AVC (Acidente Vascular
Cerebral), parada cardiorrespiratória ou
traumas (quedas e acidente s). O
atendimento é feito por toda a equipe
de enfermeiros e médicos. De acordo
com a enfermeira responsável técnica do
Pronto Atendimento, Fernanda Ferreira

da Silva, depois de estabelecido o caso,
o paciente é encaminhado ao hospital
de referência que atende a patologia
diagnosticada.
Para estes atendimentos de emergência,
a sala específica foi equipada com:
desfibrilador/cardioversor, aspirador
cirúrgico, monitor multiparamétrico,
oxímetro de mesa e bomba de infusão.
Para a utilização dos aparelhos, dos
quais três são inéditos no Pronto
Socorro,  os outros doi s foram
substituídos por versões melhores, a
enfermei ra Fernanda mi nistrou
treinamento durante dois dias para a
equipe.

O Pronto Atendimento conta com uma
equipe de dez técnicos em enfermagem,
seis e nfermeiros  e oito mé dicos
plantonistas que se revezam 24 horas
por dia, todos os dias da semana.
Segundo  Fernanda, além dos
equipame ntos novos na sala de
emergência, o local recebeu outros
materiais, como lixeiras para lixo comum
e lixo contaminado, instalação de
suporte para caixa de perfurocortante,
três cadeiras de rodas novas (duas
normais e uma para obeso), além de
reforma nos leitos.
Fonte: Assessori a de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Equipamentos da Sala de Emergência do Pronto Atendimento

UTI Móvel de Borda da Mata já está
equipada e pronta para o funcionamento

Borda da Mata é uma das únicas
cidades da região a ter UTI Móvel no
Sistema Único de Saúde. O veículo
adquirido em abril de 2012 com recursos
do IPTU já está equipado e entra em
atividade na segunda semana de janeiro
deste ano.

A UTI Móvel vai atender casos de

urgência em que o paciente precisa ser
transf erido para uma Unidade de
Tratamento Intensivo e necessita dos
mesmos cuidados no transporte. A
equipe médica sempre acompanha o
paciente  na transferência para a UTI.

Todo o equipamento necessário para
o funcionamento da UTI Móvel já está

instalado. Nela contém: oxigênio,
prancha adulto e infantil, maca retrátil,
monitor multiparamétrico, cardioversor
com desfibrilador, bomba de infusão,
eletrocardiógrafo e oxímetro de mesa e
de dedo, além de medicamentos.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

UTI Móvel da Prefeitura de Borda da Mata

Reveillon em Borda da Mata reúne famílias na
Praça Antônio Megale para show da virada

A festa da virada do ano 2012 para
2013 em Borda da Mata teve show na
Praça Antônio Megale com o grupo
Generations Banda Show. À meia noite
aconteceu a queima de fogos. A chuva
que caiu durante a noite não atrapalhou
a comemoração e a praça encheu de
famílias para a contagem regressiva.

A aprese ntação da banda Radar
Quatro foi adiada para a noite do dia 01/
01/2013, por conta da celebração da
missa na Basílica de Nossa Senhora do
Carmo às 22h do dia 31/12/2012. Na
terça-feira, muita gente esteve na Praça
para comemorar o primeiro dia do ano
novo.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Praça
Antonio
Megale
no
Reveillon

Foto:Reginaldo Tardini Pinto

Pesquisa referente a Festa 
de Nossa Senhora do Carmo

 e do Aniversario de Borda da
Mata é apresentada em

evento no Norte do Brasil
No mês de novembro, aconteceu, no

Campus Universitário do Tocantins/
Cametá da Universidade Federal do Pará
(UFPA), o I Seminário de História e
Educação Afro-Brasileira e Indígena e a
IV Semana da Consciência Negra. A
coordenadora do curso de História da
Universidade do Vale do Sapucaí
(Univás), também professora do
Mestrado em Ciências da Linguagem,
Andrea Silva Domingues, e o egresso
do curso de História da Univás, Cleyton
Antonio da Costa, participaram dos
eventos representando a Instituição.

Participaram do evento mais de 300
pessoas entre acadêmicos de graduação,
professores universitários, quilombolas
e representantes indígenas da
comunidade Assurini do Trocara.

A Oficina de História Oral e Memória
do evento foi ministrada pelo egresso
do curso de História da Univás,
professor Cleyton Antonio da Costa, que
também debateu sobre filmes
relacionados à cultura e à tradição.

Também apresentou a pesquisa sobre
as festividades de 16 de Julho com o
tema: “ ‘Eu tenho uma lembrança boa
da festa’: As vozes femininas sobre o
festejo de Nossa Senhora do Carmo em
Borda da Mata- MG ”, que visa entender
e problematizar  os diferentes
significados e sentidos do festejos na
cidade de Borda da Mata, Sul de Minas
Gerais, por meio das análises de
diferentes memórias e experiências
vivenciadas por  mulheres  que
participaram e participam da festa.
 

VENDE-SE SÍTIO COM 15.76 HECTARES NA RODOVIA BORDA DA MATA A
TOCOS DO MOJI  (ALTURA DO MORRO DO JACU) ÓTIMO PARA PASTAGEM,

LAVOURA ETC.VALOR R$ 280.000,00FONE: (35) 9877-1644

“Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas,
que não teriam acontecido, se tudo tivesse dado certo.”

Renato Russo
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Prefeito reeleito de Senador José Bento Flávio de Souza Pinto,
 vice Edvilson e vereadores tomam posse na Câmara Municipal

No dia 1º de janeiro, foi realizada a
cerimônia de posse do Prefeito reeleito
de Senador José Bento Flávio de Souza
Pinto, do vice também reeleito Edvilson
Vilela Franco, e dos nove vereadores
eleitos, na Câmara Municipal da cidade.

A cerimônia teve início às 10h e foi
dirigida pelo jornalista Raimundo Batista
Franco, chefe de cerimônia.

De acordo com o regimento da Casa, a
sessão foi presidida pelo vereador mais
idoso no pleito de 2012, José Pessoa
Nobre Neto (PMDB).

Os nove vereadores eleitos se
alinharam em frente à mesa diretora e
fizeram o juramento de posse e logo após
assinaram a Ata de posse, ocasião em que
foram oficialmente apossados do cargo.

Após a posse dos vereadores, foi
realizada a eleição da Mesa Diretora da
Casa, os integrantes foram: José Teixeira
de Araújo (Presidente), José Roberto
Moreira (Vice-Presidente) e Vanderleia
Dionísio e Silva (Secretaria), eleitos à
unanimidade em votação simbólica.

Logo depois foi a vez de Flávio de Souza
Pinto e Edvilson Vilela Franco. Eles
fizeram o juramento, assinaram a Ata de
posse e foram oficialmente apossados
dos cargos de Prefeito e vice-prefeito
respectivamente.

O primeiro pronunciamento ficou por
parte de José Teixeira de Araújo,
Presidente da Câmara.

Em seu primeiro pronunciamento como
Presidente da Câmara o Vereador
agradeceu a Deus, aos eleitores, a família
e aos colegas vereadores pela confiança
recebida para condução dos destinos da
Casa Legislativa.

Afirmou que fará da presidência um
espaço democrático; destacando a função
do homem público em deixar um legado
as gerações futuras que possibilite a
continuidade das tradições e a inclusão
de melhorias na vida de todos Bentenses.

Fez agradecimento especial ao Prefeito
reeleito Flávio e ao vice Edvilson,
desejando sucesso na continuação da
jornada dizendo que terão uma grande e
importante missão pela frente, que vai
interferir na vida de cada um dos cidadãos
Bentenses.

Dirigiu também a todos os funcionários
da Prefeitura Municipal de Senador José
Bento afirmando que encontrarão na

Câmara Municipal o apoio para a
conquista dos seus direitos e valorização
de suas profissões.

Pediu permissão para falar um pouco
de si. Assim o fez, com um breve relato de
sua vida pessoal e política, relembrando
que foi candidato em 2000; 2004; 2008 e
2012 sempre eleito graças ao povo de
Senador José Bento.

Encerrando sua fala, o Presidente José
Teixeira afirmou que “não serei o vereador
de 164 eleitores Bentenses e sim um
vereador que representará todos os
habitantes que integram todo o território
de Senador José Bento, como sempre fiz
independentemente de partido político”.

Para terminar citou as sábias palavras
do pintor Pablo Picasso, que disse: “O
que já fiz não interessa, só penso ainda
no que não fiz”.

Frisando acreditar na coragem, no brio
e na força do Bentense, conclamou todos
para a luta ao trabalho, rogando a Deus
para que nos ajude e nos dê forças para
honrar a confiança de seus pares e do
seu amado Senador José Bento.

Franqueada a palavra, fez uso a
Vereadora Vanderleia agradecendo o
apoio recebido, mencionando que embora
a caminhada possa ser difícil é gratificante
poder receber através do voto o apoio do
povo na jornada do dia-a-dia em prol da
comunidade.

No uso da palavra, o Vereador José
Pessoa Nobre Neto fez agradecimentos e
assumiu, mais uma vez, o compromisso
com o povo Bentense em lutar sempre na
defesa de melhorias para todos.

O Vereador Jonnathan Willian de
Oliveira Canadas foi breve em sua fala;
também teceu agradecimentos e fazendo
uso da fala do Presidente José Teixeira
afirmou também não ser apenas o
vereador dos 199 eleitores, mas de todos.

O advogado e jornalista Raimundo
Batista Franco, chefe de cerimônia, fez uso
da palavra, cumprimentou a todos,
mencionou estar honrado por estar na
Casa e grato de poder dirigir às
autoridades presentes e ao povo de
Senador José Bento.

Lembrou ser aquele o dia de
Confraternização Universal e aproveitou
o momento para parabenizar o Prefeito
Flávio de Souza Pinto, que o povo
confiou, mais uma vez, os destinos de

Senador José Bento, pautado na
inquestionável competência que tem
demonstrado, fazendo também que
Senador José Bento dignifique a fé no
Judiciário e na Justiça.

Afirmou que embora o Prefeito Flávio
já tivesse sido diplomado por três vezes
pela Justiça Eleitoral, aquela vitória
eleitoral não era somente dele. Afirmou
ser aquela a vitória dos eleitores que
elevaram o cidadão às responsabilidades
de um missionário da solidariedade social,
no seu valoroso, no seu difícil, no seu
augusto e glorioso compromisso de ser
útil a Senador José Bento.

Parabenizou naquele instante, na
pessoa do Vice-Prefeito Edvilson, o
esforço titânico que o homem do campo
vem realizando como pessoa de visão
política.

Afirmou não querer dar a impressão de
que desconhecesse as dificuldades que
atravessamos, a conjuntura a que
devemos fazer face, os sofrimentos que
somos obrigados a suportar.

Disse que devemos é verdade, arrumar
a nossa casa, mas incorreremos em
desordem maior ainda se entravarmos o
ritmo do nosso desenvolvimento.

Afirmou que qualquer projeto se
constrói a partir de suas pedras basilares
e nunca ser demais referir que o Flávio e
Edvilson são e deverão continuar a ser, o
pilar do municipalismo, a base
estruturante de qualquer projeto
vencedor.

Dirigiu a palavra para o Flávio e
Edvilson, afirmando que cabe ao
Executivo praticar todos os atos que
conduzem ao equilíbrio orçamentário.

Parabenizou o eleitorado Bentense
pelas escolhas feitas, fazendo uso da
democracia, deixando o governo nas mãos
dos melhores.

Lembrou a todos que, engana-se quem
pensa que o exercício da política deve
ocorrer distanciado dos aspectos da fé.
Aos cristãos cabe a tarefa de humanizar o
exercício legitimo da atividade política.

Pois, a finalidade da pessoa humana
sobre a terra é “fazer o bem e evitar o mal”.

Ao dirigir aos Vereadores, lembrou que
os dois poderes, executivo e legislativo,
devem trabalhar em favor do bem do
município e em plena liberdade de
exercício. Afirmou que Câmara Municipal

não pode obstruir o processo
administrativo utilizando de caprichos
contra os projetos do executivo, mas
tampouco pode tornar-se capacho do
executivo, aprovando tudo e não
investigando e acompanhando a
administração, essa é a função específica
do exercício da vereança.

Já que a função dos vereadores é serem
fiscais do povo e ajudar o direcionamento
do progresso do município. Frisou que o
papel do vereador não é ser um agente
social, mas um legislador e defensor do
patrimônio público do município. É o que
disse esperar da nova gestão que se
iniciou em Senador José Bento.

Ao dirigir ao povo Bentense, citou que:
“Cidadania é a oportunidade de influir
sobre o lugar a que você pertence” e que
desde 2010 lhe foi possível observar que
a história da cidade não se resume apenas
em documentos, livros e informações
concretas, ela está compactada num
emaranhado de emoções e envolvimentos
pessoais de cada cidadão Bentense.

Ressaltou ser impossível colocar no
papel o sentimento de fraternidade, ou
“descrever a generosidade de nosso
povo.”

Continuou dizendo que hoje, quase 50
anos depois de sua emancipação político-
administrativa, o povoado ainda conserva
a simplicidade e hospitalidade, retratando
a alma do povo mineiro...

Que a evolução tecnológica, o telefone,
a internet, enfim a modernidade foi
chegando naturalmente, sem, contudo
destruir o jeito simples de viver.

Que a história desta terra está gravada
no coração dos cidadãos que aqui
viveram e vivem, e estes cidadãos, mais
do que ninguém merecem este lugar, o
qual sem dúvida nenhuma retrata a alma
do povo trabalhador e hospitaleiro que
nele habita.

Encerrando, fez dele a fala do Ex-
Presidente americano, Bill Clinton, também
afirmando “que não há nada de errado
com Senador José Bento que não possa
ser corrigido com o que há de certo com
Senador José Bento.”

Encerrou pedindo a Deus que abençoe
cada um e os Senhores que de ora em
diante irão exercer os poderes; que sejam
em favor de todos e para todos, sem
distinção e com muito amor e fé.

Após a fala do chefe de cerimônia, o
Prefeito Reeleito e Empossado Flávio
de Souza P into c omeçou seu
pro nunciamento.  Flávi o inic iou
agradecendo a Deus, ao apoio que
recebeu dos amigos, familiares e aos
votos do povo Bentense. Flávio pediu
a Deus ajuda e sabedoria. “Peço a Deus
sabedoria para continuar acertando em
prol de toda a comunidade de Senador
José Bento”.

Flávio ainda ressaltou a importância
que vai ser trabalhar unido com o poder
legislativo e com o povo. “Precisamos
de todos para lidar com os desafios e
reso lver t udo co m paz,  alegr ia e
harmonia. Peço a vocês que acreditem
no nosso trabalho e digo que Senador
José Bento agora é uma cidade livre para
avançar”, destacou o Prefeito reeleito
do município.

Disse, ainda, para os vereadores se
unirem em prol da realização de uma boa
administração. “Hoje a nossa cidade
busca qualidade de vida para nosso
povo e está empenhada na geração de
empregos. Conquistamos a confiança
porque as regras são claras e iguais
para todos. Não vamos perder o foco,
temos muito trabalho pela frente”,
afirmou.

Fez uma breve apresentação das
obras e conquistas obtidas no curto
espaço de tempo desde que assumiu o
Governo Municipal em Abril de 2010.

Entre as prioridades do segundo
mandato, o pref eito destaco u a
construção de casas populares, melhoria
da renda da população, qualificação de
pessoas para o mercado de trabalho,
continuidade de melhorias na educação
para todos os alunos da rede municipal
e atenção  para a qualidade  no
atendimento na saúde.

Após o Hino Nacional Brasileiro foi
encerrada a sessão com uma grande
queima de fogos de artifícios e todos foram
convidados para participarem da Missa
de Ação de Graças na Igreja Matriz São
Sebastião.

Os políticos já haviam sido diplomados
no dia 12 de dezembro pela Justiça
Eleitoral.

Flávio de Souza Pinto (PMDB) foi
reeleito prefeito de Senador José Bento. O
peemedebista teve 184 votos de diferença.

Confira os principais flashes da solenidade de posse:
Fotos: Fabrício(Senador José Bento)
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

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

Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MGFOX Venha  conferir

nossos  preços!!!PAPELARIA

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.

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.

Grupo Girassol de Borda da Mata encerra
atividades do ano com festa de confraternização

O Grupo da Terceira Idade, Girassol,
se reúne às terç as e quint as, no
Poliesportivo, s ob o comando da
professora de Educação Física, Rosi
Chicano, para praticar, entre outras
atividades, alongamento, ginástica e
dança. O projeto é também parceiro do
Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) Sebastiana Marques, em
que, quinzenalmente, às quartas-feiras,
os integrantes do grupo se reúnem com
a equipe técnica do CRAS no galpão da
Igreja Nossa Senhora Aparecida para o

grupo de convivência do CRAS. Esses
encontros, conduzidos pela psicóloga,
Marília Megale, e pelo assistente social,
Luciano Pereira Silva, têm como objetivo
a convivência, a socialização e a troca
de experiências. Para isso são utilizadas
dinâmicas e trabalhos manuais.

Para marcar o encerramento das
atividades iniciadas em 2012, o grupo
realizou uma festa de confraternização
no dia 15/12 com bingo e a brincadeira
de amigo secreto. O bingo foi realizado
com brindes doados por comerciantes

da cidade, além de comidas e bebidas
preparadas pelos integrantes. 

Os par ticipantes também
confeccionaram a árvore de natal
utilizada na decoração da festa com
garrafas pet. O trabalho artesanal
acontece u durante as r euniões
quinzenais de quarta-feira, coordenadas
pelo CRAS. Cerca de 30 pessoas
participam do Grupo Girassol.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Festa de confraternização do Grupo Girassol

180 atletas participam do evento
 Amigos do Botafogo de Borda da Mata

Foi realizado no dia 15 de dezembro
em Borda da Mata, com a presença de
vários atletas profissionais, o segundo
encontro Amigos do Botafogo de Borda
da Mata  Entre eles estavam: Lê do Sport
Cristal do Peru, Deivid Sacconi do
Sendai,  do Japão, Guaranésia, do El
Salvador, Diego Jussani, do Joenvile,
Lucas Fonseca, do Bahia, Zé Carlos, do
Mogi Mirim, Aranha, do Santos e do
Grupo Inimigos Da HP... Sucesso Total.
O Evento reuniu 180 atletas que se
dividiram em três jogos. Um grande
público acompanhou os jogos. Para o
próximo ano, a Organização do Evento
adianta que terá a presença de um

Pentacampeao Mundial pela Seleção
Brasileira e várias outras atrações. O

Evento será no dia 14  de dezembro de
2013.

Amigos
do
Botafogo
de Borda
da Mata

Emater de Tocos do Moji treina agricultores
promovendo quatro cursos  de aperfeiçoamento
A EMATER de Tocos do Moji , em

parceria com o SENAR , promoveu
quatro cursos de Derriçadoura,
Podadoura, Roçadoura de Café e
Motosserra para cafeicultores dos
Bairros Mogi, Paredes, Pinhal Redondo
e Pedra Negra.

O conteúdo dos cursos abrangeu as

leis ambientais, operação e manutenção
das máquinas.

Segundo o engenheiro da EMATER,
Luiz Fernando Faria, 50 produtores
participaram dos cursos, inclusive os oito
cafeicultores que fazem parte do
Programa CERTIFICA MINAS cujas
Propriedades tem CAFÉ CERTIFICADO.

Produtores que antes  corriam sérios
riscos por desconhecerem as normas de
segurança e não usarem equipamentos
de proteção, tinham que se deslocar
outros Municípios para consertar as
máquinas pela manutenção inadequada
, agora estão aptos a trabalhar com
eficiência e segurança.

Reunião da Emater
com os produtores de
Tocos do Moji

Traficante do Cervo que usava uma menor para tráfico de
drogas é preso em sua residência após garota

confessar para quem vendia entorpecentes
A Polícia Militar de Borda da Mata retirou das ruas mais um traficante. Ele utilizava

uma garota de apenas 14 anos como “aviãozinho”. No dia 26 de dezembro, a mãe da
menor D.R.M fez contato com a Polícia Militar dizendo que ao arrumar a casa,
encontrou dentro de uma caixa de perfume 10 papelotes de uma substância
aparentando ser cocaína. No local, a menor confessou à Polícia que um homem de
nome G.A.M havia deixado 10 papelotes de cocaína para que a mesma vendesse pela
quantia de R$20,00 cada, e que depois repartiriam o dinheiro. Após intenso
rastreamento, a Polícia logrou êxito em localizar o autor em sua própria residência,
situada no bairro do Cervo, sendo ainda encontrado no interior de seu veículo um
recipiente com uma pequena porção de cocaína. Diante da situação o autor foi preso
por Tráfico ilícito de drogas e encaminhado para a Delegacia de Borda da Mata.

Jovem de 18 anos rouba mulher de 82 anos
no centro da cidade às 9h da manhã

Um jovem de 18 anos é preso ao tentar roubar uma senhora de 82 anos no centro
da cidade. No dia 30 de Dezembro por volta das 9h da manhã, o autor de nome E. F,.
aproveitando-se da fragilidade da vítima, subtraiu mediante emprego de força, uma
carteira de couro contento todos os documentos pessoais e a quantia de R$20,00 em
moeda corrente, evadindo em seguida. Após rastreamento a Polícia localizou e
prendeu o autor o qual confessou a autoria do crime, informando ainda onde teria
escondido o objeto furtado. Foram recuperados todos os documentos e dinheiro da
vítima.

Veículo furtado em Pouso Alegre é recuperado pela Polícia
Militar de Borda da Mata na estrada do Sertãozinho

No dia 01 de janeiro, durante patrulhamento pelo bairro Sertãozinho, a PM localizou
um veículo Gol de cor branca aparentemente abandonado as margens da estrada.
Após pesquisa junto ao sistema informatizado constatou-se que o veículo em questão
havia sido furtado no dia anterior. O veículo foi removido ao pátio do auto socorro
credenciado pelo Detran, local onde permanecerá até a retirada pelo proprietário.

Lei Seca: Cidadão de  Socorro-SP é preso por
dirigir completamente embriagado em Borda

 da Mata e multado em R$1.915,40
No dia 06 de janeiro, por volta das 20h30, a Polícia Militar recebeu várias denúncias

de que havia uma veículo Gol de cor vermelha, deslocando pela Av. Edna Maria da
Silva Ribeiro, fazendo zigue-zague na via, colocando assim, sua vida e a vida de
terceiros em risco. Após abordagem do veículo, foi constatado que o autor A.D.P.G,
de 35 anos, morador da cidade de Socorro –SP, estava completamente embriagado,
além se ser encontrado no interior de seu veículo uma garrafa de vodka. Face ao
exposto o autor foi preso em flagrante delito e seu veículo removido ao pátio do
guincho credenciado. A multa prevista para o tipo de delito é de R$1.915,40 (somente
a parte administrativa), fora o valor a ser pago em caso de fiança.

Polícia Militar de Minas Gerais
Nossa Profissão, sua vida!

Vandalismo deixa população
 do Distrito do Cervo sem
 sinal de telefone celular

A população do Distrito do Cervo está
sem o sinal do telefone celular devido ao
vandalismo de pessoas mal
intencionadas que querem prejudicar a
população e danificam o patrimônio
público, o que é de todos.

No dia 08 de janeiro, por volta das 20h,
alguém entrou no local onde há o
fornecimento de energia para a torre e

inverteu a fase de energia danificando o
amplificador de saída, conforme mostra
a foto abaixo, dando um prejuízo aos
cofres públicos de mais de sete mil reais.
O prefeito Edmundo lamenta que existam
pessoas tão maldosas assim e avisa que
só poderá colocar outro amplificador
depois de fazer licitação, o  que leva
algum tempo e por isso pede a população

que ajude a fiscalizar e
não tenha medo de
denunciar no 181,  pois a
denúncia fica em sigilo
absoluto. “Só assim
podemos melhorar ainda
mais a qualidade de vida
do povo, pois sete mil
reais dá para fazer muita
coisa, sem ter que ficar
arrumando danos deste
tipo”. A Polícia Militar
está apurando o fato  e
quem danificou será
penalizado por isso.

Disque Denúncia
181
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Prefeito reeleito de Bom Repouso Edmilson Andrade, vice-prefeito Messias
e vereadores são empossados em solenidade no Clube Literário e Recreativo

No dia 1º de janeiro, no Clube Literário
e Recreativo de Bom Repouso,
aconteceu a posse do prefeito reeleito
Edmilson Andrade, do vice Messias e
dos vereadores eleitos em 07 de outubro
de 2012. Antes da solenidade de posse,
houve na igreja matriz uma missa de Ação
de Graças, às 11h e logo em seguida, às
12h30 foram empossados os eleitos em
outubro.

 Dando início a solenidade de posse,
Alessandro Crispim Andrade, mestre de
cerimônia desejou um boa tarde a todos
presentes, agradeceu a participação de
todos  e deu inicio as trabalhos. Primeiro

convidou os vereadores eleitos para
compor a mesa de autoridades, também
para compor a mesa ele chamou o
Comandante do Destacamento Policial
de Bom Repouso, o Sr, Bruno Drummond
Fonseca e logo  após foram chamados
para serem emposados, o vice prefeito
Messias Crispim Brandão, que entrou
acompanhado de sua esposa Maria
Ilizabete e por fim, o Prefeito reeleito
Edmilson Andrade e sua esposa Renata.
Logo em seguida, o mestre de cerimônia
pediu para que todos ficassem em pé pra
a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Após o Hino Nacional, foi  rezado por

todos a oração do Pai-Nosso. Depois,
Alessandro Crispim, passou a palavra ao
vereador mais votado,  Hélio José de
Andrade pra que presidisse a sessão. O
vereador Hélio fez o juramento, o qual
todos s vereadores ratificaram o mesmo.
Na seqüência, Hélio convidou ao prefeito
Edmilson Andrade e o vice-prefeito
Messias Crispim Brandão para  também
fazerem o juramento. Depois de
empossados, o prefeito Edmilson
Andrade proferiu algumas palavras em
seu discurso, quando agradeceu a todos
os presentes, prometendo ainda mais
compromisso “com nossa cidade e

nossos cidadãos, cuidando com muito
respeito de nosso povo”, e ressaltou
também o compromisso de que logo
estarão transportando os alunos de Bom
Repouso nos sete ônibus escolares que
ele conseguiu para o município.  No
final, Hélio José de Andrade, antes de
declarar encerrada a sessão, convidou
a todos para a eleição da nova mesa
diretora da Câmara que seria no dia 02
de janeiro na Sede da Câmara e convidou
todos para a festa que aconteceu no
salão de festas paroquial, onde ocorreu
uma grande comemoração.

No dia 2 de janeiro, a nova Mesa

Diretora foi eleita ficando composta da
seguinte forma: Presidente – Gilberto
Antonio Simões(Gilberto do Tonhão);
Vice-Presidente – José Sebastião de
Souza(Zé Galinha); Sec retári o –
Éderson dos Santos(Éder do Moisés).
Além dos membros da mesa, também
assumiram os cargos de vereadores
par a esta gestão: Ade mir
Francisco(Mino)); Elieis Elias da Costa;
Hélio José de Andrade(Hélio Frosino);
João Batista da Silva(Joãozinho da
Capoeira); José Omar Mariano; Tercílio
Marcelino da Silva(Marcelino dos
Caetanos).

Fotos:Roberto Hunger(Estiva)
Confira os principais momentos da posse de Edmilson, Messias e os vereadores:
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO
Máquina Self-

color com
simulador de

ambiente.
(Tiramos a foto
 de sua casa e

simulamos
várias opções

de cores, é
 só na IPÊ)

* Promoção  até 15/02/2013 ou enquan to durar o es toque.

Ipê Indústria e Comércio de Materiais de Construção

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

Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

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

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

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

2013
Ano de grandes promoções na

Mês de Janeiro

Guincho para construção
Suporta 200 KG

R$430,00

Furadeira de Bancada
R$324,00

Torneira Eletrônica
R$153,00

Serra Mármore
Bosch

Preço Imbatível

Compressor
 Chaperini

Preço Imbatível

Furadeira
 Skil

Preço Imbatível

Serra Circular
Skil

R$357,00
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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

Bordamatense é aprovado
no Mestrado da PUC/SP

O bordamatense Cleyton Antônio da
Costa formado em História pela
Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso
Alegre – MG, foi aprovado no Mestrado
em História Social na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.

O Programa de Pós-Graduação em
História da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP) foi
fundado em 1972, tendo seu curso de
Doutorado iniciado em 1990, recebendo
a recomendação da CAPES em 1992 e
entrando no PICD/CAPES, em 1995.

Ao longo deste período, o Programa
abrigou e estimulou uma pluralidade de
tendências e diversidade de abordagens
historiográficas presentes no trabalho
e na perspectiva de seu corpo docente
e na produção discente. Busca manter a
integração entre ensino e pesquisa,
graduaç ão e pós-graduação,
articulando experiências acadêmicas e

sociais . Caracteriza- se pelo
envolvimento dos professores com os
projetos dos alunos e uma produção de
pesquisa inserida no conjunto de seus
núcleos de investigação.

Tem como eixo Temático - História e
Cultura- buscando atentar para toda a
complexidade presente nesta relação e
seus desafios de investigação. Suas
linhas de Pesquisa (Cultura e Cidade;
Cultura e Representação; Cultura e
Trabalho) inserem-se em tendências
emergentes da historiografia.

Ele apresentou o projeto “Dezesseis
de Julho: Borda da Mata em Festa” que
tem como objetivo geral é conhecer as
práticas culturais e as memórias que
envolvem as festividades do dia 16 de
julho em Borda da Mata – MG, e discutir
os diferentes olhares acerca destas
festividades e seus significados para a
população bordamatense.

Deputado Geraldo Thadeu recebeu vereadores
e representantes do PSD de Borda da Mata

O deputado federal Geraldo Thadeu
(PSD-MG) recebeu em seu escritório em
Poços de Caldas vereadores e
representantes do PSD do município de
Borda da Mata. Estiveram na reunião o
presidente do partido no Município e
suplente de vereador, José Quirino de
Alvarenga Neto, os vereadores
Antônio Albano Martins e Vivalde
Raimundo da Silva e o secretário do
partido e diretor da Copasa, João
Geraldo Ribeiro.

No encontro foram discutidas as
ações para fortalecimento do PSD. O
deputado conseguiu recursos para a
implantação da UBS (Unidade Básica
de Saúde) por meio de emenda
parlamentar dentro do referido programa
do Ministério da Saúde e ainda recursos
para a compra de um caminhão para
manutenção da estrada e facilidade de
acesso aos produtores rurais. O
município será um dos contemplados
por indicação de Geraldo Thadeu a
receber o chamado kit para o Conselho
Tutelar com veículo e equipamentos

O
deputado
federal
Geraldo
Thadeu
com
vereadores
e
representantes
do PSD

úteis ao serviço prestado. O grupo trouxe
algumas outras reivindicações,
demandas de Borda da Mata com
prioridade ao Distrito do Cervo, uma
delas é a garantia de recursos para a
implantação de uma Estação de
Tratamento de Água.

Além das reuniões que tem acontecido
em Poços de Caldas, nesta semana o
deputado viaja para outros municípios da
região no intuito de aproximar-se ainda mais
das demandas da população e anunciar
benefícios conseguidos e que foram
solicitados no ano passado pelos gestores.

Papai Noel em Senador José Bento

Como acontece já há quase 15 anos, mais uma vez Papai Noel visitou a cidade
 de Senador José Bento no Natal,  fazendo a alegria de adultos e crianças.

Anuncie no Tribuna Popular

Ex-vereador Kaxuxa
assume a Secretaria de
Saúde de Tocos do Moji

Depois de trabalhar de 1998 a 2007,

como motorista no Departamento de
Saúde e de 2007 a 2012 no Departamento
de educação, agora retorna a área da
Saúde, porém como Secretário Municipal.

“Espero me dedicar ao máximo, como
sempre fiz nas demais funções que
desempenhei, tanto como funcionário
público, como vereador, nesta área tão
importante para a população. Acredito
que, juntamente com o prefeito Antonio
Rodrigues, o qual agradeço muito por
depositar essa confiança em minha
pessoa, vamos desenvolver um trabalho
a altura que o povo tocosmojiense
merece e conto com o apoio da
população e dos funcionários da saúde
para que juntos possamos fazer na Saúde
Pública de Tocos do Moji um grande
trabalho”, enfatiza Kaxuxa..

Novo Secretário Municipal
 de Saúde de Tocos do Moji

Ex-vereador de Borda da
Mata Quirino Zé do Povo

agora é assessor do Deputado
Federal Geraldo Thadeu

Aconteceu em Poços de Caldas, no dia
07 de janeiro um encontro entre
lideranças políticas do PSD de Borda da
Mata com o Deputado Federal Geraldo
Thadeu. No encontro, foi empossado ao
cargo de assessor parlamentar o
presidente do PSD de Borda da Mata e
ex-vereador (1º suplente) do partido
Quirino Zé do Povo. Os vereadores Valter
Barbinha e Antônio Albano aproveitaram
o encontro para solicitar diversos

recursos para o município. “Fiquei muito
contente com o convite e a consideração
do Deputado Geraldo Thadeu que
reconheceu o meu trabalho e empenho
em prol do município não tardando em
me convidar para desenvolver esse
trabalho. Agora poderei trabalhar não só
para a melhoria de nossa cidade, como
também, a das cidades circunvizinhas”
agradeceu Quirino Zé do Povo, que
assume cargo de abrangência regional.

(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%.

A sua melhor opção
 de compra

Rua Cel. José Inácio, 190
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

“O mundo
não será destruído 

por aqueles que
fazem o mal, mas por

aqueles que assistem ao
que os maus fazem, sem

fazer nada”   
(Albert  Einstein)

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

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

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
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Farmácia de Minas é inaugurada
no final do ano em Bom Repouso

Os moradores de Bom Repouso
contam desde o último dia 27 de
dezembro com uma unidade da Farmácia
de Minas.  Estiveram presentes na
inauguração prefeitos, vice-prefeitos e
autoridades.

O programa Rede Farmácia de Minas
garante o acesso da população a
diversos medicamentos, por meio da
Assistência Farmacêutica para atenção
à saúde do SUS. Entre os medicamentos
constam antibacterianos, penicilinas,
antidepressivos entre outros.
O Superintendente da Regional de Saúde
de Pouso Alegre, Gilberto Carvalho
Teixeira, esteve presente na inauguração

e reafirmou a importância da Rede
Farmácia de Minas na organização da
assistência farmacêutica do Estado. “A
Farmácia de Minas é uma unidade
importante nas redes de Atenção a
Saúde”

Para efetivar a construção da Farmácia
a Secretaria de Estado de Saúde (SES/
MG) investiu R$55.000 na construção e
mais os equipamentos.

Farmácia de Minas
A Farmácia de Minas é um modelo de

assistência farmacêutica do SUS, no qual
a farmácia é reconhecida como
estabelecimento de saúde e referência
para população. Dentro desta

perspectiva é dividida em três
componentes: Medicamentos para
Atenção Primária à Saúde,
Medicamentos de Alto Custo e
Medicamentos Estratégicos.
Considerando as dificuldades
relacionadas ao alto gasto per capita com
medicamentos, a existência de serviços
menos estruturados e, ao mesmo tempo,
a alta taxa de cobertura do Programa de
Saúde da Família (PSF), foram
selecionados inicialmente – observando
o princípio da equidade – municípios
entre 10.000 e 30.000 habitantes, para a
implantação das farmácias.

(Juliana Costa)

Inauguração da Farmácia de Minas em Bom Repouso

Ultramaratona percorre
217 quilômetros em 12

cidades, inclusive Borda
da Mata e Tocos do Moji

A corrida Ultramarathon Brazil 135 é
realizada nas montanhas da Serra da
Mantiqueira em Minas Gerais. Criada
pelo ultra maratonista Mario Lacerda em
2005, a prova acontece no trecho de
maior dificuldade do Caminho da Fé. “A
BR 135 Ultra nasceu inspirada em
conceit o e em espíri to pela
Ultramaratona Badwater, no Vale da
Morte, Estados Unidos. Ela é realizada
em relevos diferentes e o atleta, ao longo
da prova, “sobe e desce” o equivalente
a um Monte Everest, com um total de
mais de  10 km de subida e
aproximadamente 9 km de descida
acumuladas” explica Lacerda.

Com saída de São João da Boa Vista/
SP, a corrida passa por Águas da Prata/
SP, Andradas/MG, Serra dos Limas/MG,
Barra/MG, Crisólia/MG, Ouro Fino/MG,

Inconfidentes/MG, Borda da Mata/MG,
Tocos do Moji/MG, Est iva/MG,
Consolação/MG até Paraisópolis/MG.

Atletas de 14 diferentes países do
mundo e muitos estados brasileiros vão
percorrer 217 quilômetros, em até 60
horas. A largada é no dia 18 de janeiro e
a chegada prevista para 20 de janeiro. A
BR 135 Ultra é considerada a prova mais
difícil do Brasil.

A Ultramarathon Internacional
acontece também no Norte do Canadá
(neve), no deserto do Vale da Morte,
USA, e agora criou um novo trajeto na
França (The North Face Ultra Trail Du
Mont-Blanc)] para o que a Brazil 135
passa a ser classificatória.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Nova Diretoria da 142ª
Subseção da OAB/MG

Borda da Mata
Em 24/11/2012,foi eleita a nova diretoria

da 142ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil-Seção Minas
Gerais,sediada na cidade de Borda da
Mata,para o Triênio 2013/2015,com
posse em 1º de Janeiro de 2013,integrada
pelos seguintes advogados:

Dr. João Paulo Coutinho de Moraes
OAB/MG 104.368 – Presidente; Dr. João
Carlos de Rezende Saber OAB/MG
66.382 – Vice Presidente; Dra. Daniela
Leone Carvalho OAB/MG 82.368 –
Secretária Geral;

Dr. Paulo Fernandes de Mello OAB/
MG 51.110 – Secretário Geral Adjunto;
Dra. Maria do Carmo Domingos Salgado
OAB/MG 93.463 – Tesoureira.

Foram empossados ainda,por ato da

nova diretoria os advogados Dr. Jean
Carlos de Carvalho Santucci OAB/MG
120.387,Dra. Leny de Meirelles OAB/MG
26.646 e Dr. Jonas Paulino Rodrigues
Júnior OAB/MG
1 34 .0 36 ,re s pe c t ivame nte ,c omo
representantes das Comissões OAB/
Jovem,OAB/Mulher e CAIXA de
ASSISTÊNCIA dos ADVOGADOS.

A frente da presidência do conselho
seccional foi reeleito o advogado Dr. Luis
Cláudio da Silva Chaves OAB/MG
53.514.

Dr.João Paulo Coutinho
de Moraes.

Presidente da 142ª
subseção OAB/MG.

Tribuna Popular - 16 anos levando informação de qualidade.


