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50 anos de Senador José Bento
Prefeito Flávio realiza a maior festa em Praça

Pública da Região atraindo quase 30 mil pessoas

Multidão assistindo ao show de Marcos
 e Belluti e o Deputado Odair Cunha
entregando a chave de dois ônibus ao
prefeito Flávio de Souza Pinto
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Mais um prefeito da região
é  filho de Bordamatense

Mais uma cidade da região é
comandada por um prefeito com laços

familiares de Borda da Mata. Desta vez,
o prefeito da cidade de Congonhal,
Ricardo Henrique Sobreiro, além de

ainda ter parentes em Borda da Mata,
seu avô e seu pai são naturais de

Borda da Mata e ele, apesar de ter
nascido em São Paulo, chegou a residir

na cidade durante sua infância, tanto
que seu irmão Robson Alexandre da

Penha Sobreiro nasceu
 em Borda da Mata.
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Alargar e melhorar estradas rurais

Prefeito de Tocos do Moji Toninho
Rodrigues volta com tudo para deixar

as estradas rurais as melhores da região
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CRAS de Bom Repouso continua
com várias oficinas em 2013

Oficina de
Artesanato e de

Chocolates
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Equipe do CRAS de Borda da Mata realiza
palestra para pais de alunos do CEMEI

Palestra
no CEMEI
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Prefeitura de
Borda da Mata
compra quatro
ônibus escolares
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Tribuna Popular
completa 16 anos
nesta edição. A 1ª
edição circulou

no dia 15/03/1997.

TRIBUNA POPULAR - 16 ANOS DE CIRCULAÇÃO



   TRIBUN A POPULAR2

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
Jornalista 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.

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
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   Setembro           16 - 30
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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

Equipe do CRAS de Borda da Mata realiza
palestra para pais de alunos do CEMEI

Durante a reunião de pais dos alunos
do  CEMEI (Centro  Municipal de
Educação Infantil Professora Ana Maria
Cabral dos Santos), no  dia 27 de
fevereiro, a equipe técnica do CRAS
falou sobre sexualidade na infância e
abuso sexual. A palestra contou com a

Prefeitura de Borda da Mata
compra quatro ônibus escolares
A Prefeitura de Borda da Mata adquiriu

quatro ônibus escolares para reforçar a
frota da Rede Municipal de Educação.
São dois ônibus de 59 lugares e dois de
23 lugares. O recurso é proveniente de

Emenda Parlamentar do  Deputado
Federal Odair Cunha/PT. A compra
totalizou R$ 874 mil.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Palestra  no CEMEI

SALMO 38
Você não sabe o poder que Ele

tem. Leia-o 3 vezes ao dia,
publique-o no 3º dia. Faça 3

pedidos, 2 possíveis e 1
impossível. Veja o que
acontecerá no 4º dia.

E.P.M.

participação também dos professores do
Centro de Educação.

A psicóloga do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social),
Marília Megale, abo rdou questões
referentes ao desenvolvimento sexual
infantil e o assistente social, Luciano

Pereira Silva, ressaltou a importância da
denúncia nos casos de abuso  e
explo ração  sexual de crianças e
adolescentes.
 
Fonte: Assessoria de Comunicação

Prefeitura Borda da Mata

Previdência Social realiza palestra sobre
Benefícios do INSS em Borda da Mata

Com o intuito de levar informações e
prestar esclarecimentos à população
sobre a Previdência Social, a Gerência
Executiva do INSS em Poços de Caldas,
na pessoa da representante do Comitê
Regional do Programa de Educação
Previdenciária, Neiva Prado Junqueira
Gavião, esteve em Borda da Mata no dia
05/03/2013 para uma palestra no Clube
Literário.

Neiva falou sobre as classificações
dos segurados, qual a porcentagem de
recolhimento de acordo com a atividade,
tempo e idade para a aposentadoria.
Relacionou também os benefícios, tempo
de carência, entre outros. O objetivo

principal da palestra foi garantir aos
segurados o conhecimento de direitos e
deveres a fim  de evitar a contratação de
terceiros para requererem os benefícios,
visto que a Previdência Social é gratuita.
Os participantes tiraram muitas dúvidas
sobre casos específicos, as quais foram
prontamente esclarecidas.

A coordenadora do Programa de
Educação Previdenciária também falou
sobre a Central 135, em que por meio do
telefone 135, o cidadão pode tanto
agendar o atendimento, com dia e hora
marcada em qualquer Agência da
Previdência Social - observando as
vagas disponíveis, quanto requerer

auxílio doença, pedido de prorrogação,
pedido de reconsideração, salár io
maternidade e pensão por morte. O
agendamento, além de possibilitar o
atendimento  programado  e
personalizado, permite que a pessoa dê
entrada no pedido de aposentadoria,
auxílio-reclusão, benefício assistencial,
pecúlio, pensão por morte e salário-
maternidade e Certidão de Tempo de
Contribuição.

A palestra foi resul tado  de uma
parceria da Previdência Social com o
CRAS Sebastiana Marques.

Fonte:Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Borda da Mata

Palestra sobre os benefícios do INSS no Clube Literário de Borda da Mata

Prefeitura de Borda da Mata
destina mais 190 pneus

inservíveis para reciclagem
A Prefeitura de Borda da Mata já

destinou 700 pneus inservíveis para
reciclagem. O primeiro envio de 510
pneus foi no dia 04/02/2013 e o segundo
com 190 pneus no dia 04/03/2013. A
sucata descartada de maneira
ecologicamente co rreta foi para a
empresa Gallo Pneus, a qual presta
serviços de coleta de pneus velhos e de
sucatas em geral, responsável pelo
translado, armazenamento e destinação
ambientalmente responsável de todo o

material coletado.
Com os pneus inservíveis, as

empresas de reciclagem podem
transformar o material em combustível
alternativo para a indústria de cimento,
pode ser reaproveitado na fabricação de
asfalto ecológico, solados de sapato,
borrachas de vedação, pisos de quadras
po liesport ivas, pisos industr iais e
tapetes para automóveis.

Fonte:Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Borda da Mata

Pneus
enviados

para a
reciclagem

Mais um prefeito da região
é filho de bordamatense
O Prefeito de Congonhal, Ricardo Sobreiro,
apesar de ter nascido em São Paulo, chegou

a morar em Borda da Mata
Mais uma cidade da região  é

comandada por um prefeito com laços
familiares de Borda da Mata. Desta vez,
o prefeito da cidade de Congonhal,
Ricardo Henrique Sobreiro, além de ainda
ter parentes em Borda da Mata, seu avô
e seu pai são naturais de Borda da Mata
e ele, apesar de ter nascido em São Paulo,
chegou a residir na cidade durante sua
infância, tanto que seu irmão Robson
Alexandre da Penha Sobreiro nasceu em
Borda da Mata.

Ricardo Sobreiro, é de uma família de
quatro irmãos, sendo que seus pais são
Antonio Gonzaga Sobreiro(conhecido
como Tonico Alfaiate ou Tonico do
Toninho Dorvá) e Gessi da Silva
Sobreiro, sendo ela nascida em Senador
José Bento.

Ricardo, logo que nasceu, mudou para
Borda da Mata, depois residiu em outras
cidades, como Santo André, mas em 1974,
mudou-se para Congonhal , onde
permanece até os dias atuais

Formado em Advocacia, sempre
exerceu a profissão na cidade e
ingressou na carreira política ainda muito
jovem, pois em 1992, candidatou-se e
elegeu-se vereador e em 1996, repetiu a
façanha, elegendo-se vereador
novamente. Já em 2000, decidiu concorrer
como vice-prefeito e mais uma vez saiu
vitorioso. Já em 2004, resolveu dedicar
mais um pouco a profissão e ficou quatro
anos sem cargo
eletivo ou  mesmo
cargo político, mas na
época ele mesmo
havia decidido a não
se candidatar na
política.

Porém, em 2008,
achou que estava na
hora de voltar a vida
pública e se
candidatou a vice-

prefeito, sendo que mais uma vez saiu
com a vitória nas urnas, demonstrando
sua simpatia para  com a população de
Congonhal, já que ele nunca perdeu uma
eleição no município e por fim, em 2012,
decidiu se candidatar a prefeito. “Sabia
das dif iculdades, mas t inha mui ta
confiança no povo de Congonhal que já
conhecia meu trabalho”, diz Ricardo. Ele
foi eleito com mais de 50% dos votos
válidos.

Hoje, aos 47 anos, Ricardo Sobreiro,
casado com a Professora de História,
Marcilene de Cássia, há 25 anos e pai de
duas filhas, Elisa e Elana, diz que está
muito bem preparado para conduzir os
destinos de seu município, tanto que
desde o seu primeiro dia de Governo está
focado  em investimentos, sempre
pensando na geração de empregos para
seus munícipes e pretende até incentivar
a criação de um Distrito Industrial,
devido a proximidade do município com
a segunda maior cidade polo da região
que é Pouso Alegre.

Ricardo Sobreiro ainda continua tendo
parentes em Borda da Mata, po is
atualmente tem uma tia e primos que
residem na cidade, já o seu avô Toninho
Dorvá, sempre morou em Borda da Mata.
Quanto a vocação política, ele herdou
de sua mãe, já que o primeiro prefeito de
Senador José Bento, Mário Pedro da
Silva, foi o seu avô.

Ricardo Henrique
Sobreiro - Prefeito

de Congonhal e
filho de Tonico do
Toninho Dorvá de

Borda da Mata

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
“Nenhum exercício é
melhor para o coração

humano do que se abaixar e
levantar alguém.”

John Andrew Holmes
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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

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

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

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

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

JC Contabilidade

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

11ª Trilha da Torre de Borda da Mata reúne milhares
 de pessoas na praça central da cidade

À partir do ano que vem, a largada será na cidade de Tocos do Moji
Nos dias 09  e 10 de março, Borda da

Mata tornou mais uma vez a capital
nacional do Off Road. Aconteceu aqui
pelo 11º ano consecutivo a TRILHA DA
TORRE, organizada pela EQUIPE CORO
DE RATO OFF ROAD.

O evento começou no sábado, na Casa
do Compadre, com o baile “Noite do
Trilheiro”, com a cantora do The Voice
Brasil, Carol Marques.

Estiveram presentes aqui mais de 300
equipes de toda região e também do
Estado de São Paulo.

Segunda a organização participaram
da trilha cerca de 1000 motos e cerca de
200 jipes e gaiolas.

A largada foi na Praça Antonio
Megale, às 10h30. Primeiramente
largaram as motos e depois os outros
veículos participantes.

Para o evento,  foi montada uma
estru tu ra com Tenda e banheiros

químicos no centro, onde foi instalada
uma Praça de Alimentação.

A trilha de motos passou por vários
bairros rurais dos municípios de Borda
da Mata e Tocos do Moji.

Durante a largada, os organizadores
anunciaram que este era o último ano
em que a Trilha da Torre seria feita em
Borda da Mata e que à partir do ano que

vem, seria na cidade de Tocos do Moji.
Durante o anúncio da mudança, o
prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues recebeu uma camiseta oficial
da Trilha.

Os organizadores agradeceram os
patrocinadores e a todos os
co laboradores e proprietários de
terrenos que autorizaram a passagem da

trilha.
Sobre a mudança para Tocos do Moji,

o prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior disse que para que a Trilha
desse ano ocorresse, a Prefeitura além
de dar o alvará, ainda forneceu
ambulância com funcionários da Saúde,
fez a limpeza urbana, vai arrumar as
estradas rurais que por ventura podem
ter sido danificadas, mas não deu ajuda
financeira como todos os anos dava,
porque ele achou mais interessante
investir essa verba em outras áreas
como Educação e Saúde.

Organizadores da Trilha da Torre

Organizadores da Trilha da Torre com o Prefeito de Tocos do Moji
Toninho Rodrigues e sua companheira Ana Maria

Mais fotos da 11ª Trilha da Torre no site -
www.tribunabm.com.br

TRIBUNA POPULAR COMPLETA
16 ANOS NESTA EDIÇÃO
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LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

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

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

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

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

Escola de Futebol R.A. Soccer
de Borda da Mata  disputará

 o campeonato Regional
de Inconfidentes

A Escola de Futebol de Borda da Mata
RA Soccer começa a disputar  o
Campeonato Regional, à partir de abril.
Os jogos serão todos em Inconfidentes
e contará com a participação de 12
cidades da região divididos em três
categorias.

Os treinos preparatórios para o
Campeonato estão acontecendo no
Campo do Buracão às terças e sextas das
8h30 às 10h30 e das 15h às 17h.

Maiores informações pelo telefone
9158-5523 com o professor Diego
Paulista.

Aniversário - 15 anos

No sábado, dia 02 de março, Caroline Benassi, comemorou o seu
aniversário de 15 anos de idade, no Ginásio Poliesportivo de Tocos do Moji
com uma grande festa que contou com a presença de amigos e familiares!

Parabéns Caroline e muitas felicidades!!!

Prefeito de Tocos do Moji Toninho Rodrigues
retoma seu estilo de deixar as estradas

rurais do município as melhores da região
Desde que tomou posse, no dia 1º de

janeiro, além de todas as áreas
importantes, como Saúde Municipal  e
Educação, o Prefeito de Tocos do Moji
Toninho Rodrigues, teve como uma das
suas prioridades a manutenção  e
conservação das estradas rurais, já que
ele tem conhecimento da grande
importância destas estradas estarem bem
conservadas, devido a grande área rural
do município e ser a produção rural, uma

das principais atividades de Tocos do
Moji. “Nossas estradas tem que estarem
em ótimas condições, para que a
população não sofra para escoar suas
produções e é isso que estamos  e
faremos sempre durante nossa
administração”, frisa Toninho
Rodrigues. Sob a fiscalização direta do
Vice-Prefeito Zé Armando, máquinas,
caminhões e funcionários, com duas
patrols, três retroescavadeiras e dois

caminhões, estão fazendo uma
recuperação completa das estradas, ou
seja, fazendo à limpeza, colocando
manilhas, encascalhando e também já
alargando estradas, uma de suas marcas
quando foi prefeito há oito anos. “Tudo
isto, para facilitar ainda mais o trânsito
local e o acesso aos bairros e sítios do
Município de Tocos do Moji” finaliza já
comemorando os trabalhos de sua equipe
nos primeiros dias de Governo.

Trabalhos da Prefeitura de Tocos do Moji nas estradas rurais para deixar as vias em ótimas condições de tráfego

Alunos da Educação Infantil da Rede
 Municipal de Ensino de Tocos do Moji
recebem Apostilas “De olho no Futuro”

Os alunos da Educação Infantil da
Rede Municipal de Tocos do Moji
receberam apostilas “De Olho no
Futuro” (Linguagem, Matemática e
Natureza-Sociedade), assim que o
material foi entregue os pequenos
estudantes já folhearam as apostilas
comemorando a novidade, como também
os alunos do 1º  Ano  do Ensino
Fundamental I receberam a apostila “A
Casinha Feliz”, este material pedagógico
foi  adquirido pela Prefeitu ra com
recursos próprios destinados à
Educação.

Os demais alunos do  Ensino

Fundamental I receberam os livros do
Programa Nacional do Livro Didático –
PNLD, após a avaliação das obras feita
pelos professores e equipe pedagógica,
foram escolhidas as coleções que melhor
atenderam ao Projeto Po lítico
Pedagógico das Escolas da rede.

O objetivo da Prefeitura está em
melhorar a educação na Rede Municipal
com excelência na qualidade de ensino e
dar maior suporte aos alunos e
professores

“Estamos dando um passo muito
importante na história da educação de
nosso município . Nossos alunos

merecem uma aprendizagem de qualidade
que se transforme em um processo que
reflita na educação de cada um dos
nossos estudantes”, comemorou  a
Diretora  Lucilene Santos da Rosa.

Equipe da nova Gestão: Lucilene
Santos da Rosa – Diretora do Depto
Municipal de Educação; Sandra Tereza
de Jesus P. Si lvei ra –  Pedagoga/
Supervisora; Carlos Eduardo da Silva –
Pedagogo; Márcia de Fátima Alves –
Secretária; Nilcelene A. Alves Silva,
Rosangela M. Alvarenga Almeida e
Ernane A. da Silva – Coordenadores.

Alunos da Educação Infantil da  Rede de Ensino de Tocos do Moji

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

“Muitos jovens se descaminham porque nunca
souberam qual é o caminho certo.”

Frei Anselmo Fracasso
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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

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.

Tenho interesse em 01 ou 2 lotes juntos em
Borda da Mata, com topografia plana, rua

com ou sem asfalto,
 m² com preço bom.

Contato - Marcos Antonio
Fernandes da Silva

E-mail: mafdsilva@yahoo.com.br
Telefones:

(11)4828-7223(residencial);(11)4126-
3521(comercial), Celular Tim: 98412-3662  

Borda da Mata realiza evento
“Mountain Bike Desafio da Fé”

Foi realizado no dia 03 de março, nas
Praça Antonio Megale e Nossa Senhora
do Carmo  em Borda da Mata, o evento
de “Mountain Bike Desafio da Fé 2013”.

Este evento consiste em  uma
maratona em que os ciclistas percorrem
cerca de 40 quilômetros dentro do
município pelas estradas rurais e depois
retornam a praça central. A largada foi

às 10h e o encerramento por volta das
14  h, com a entrega de t ro féus e
premiação em dinheiro. A premiação em
dinheiro foram para os três primeiros
co locados de cada categoria e os
troféus do primeiro ao quinto lugar.
Participaram 12 categorias, totalizando
cerca de 120 ciclistas entre adultos e
crianças de, aproximadamente, 15

cidades.
A organização ficou por conta de

Fabiano Lopes e Rodrigo Negrão que
agradecem aos colaboradores e
patrocinadores e esperam que no
próximo ano, aumente ainda mais a
participação de outros ciclistas e o
evento divulgue ainda mais o nome da
cidade por tida a região.

Largada na Praça Central Parte do percruso

Uma das premiações Uma das equipes participantes
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

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

Tel.:3425-3500

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Foragido de Florianópolis
 é recapturado pela Polícia
Militar de Borda da Mata
no Terminal Rodoviário

 No dia 19 de fevereiro, a equipe composta pelos Policiais Sargento Charles,
Sargento Junqueira e Soldado Marcelo estavam em patrulhamento preventivo no
terminal rodoviário, momento em que desconfiaram de um indivíduo o qual estava
em atitude suspeita no local. Após consulta ao sistema informatizado ficou constatado
que o autor J.A.S de 29 anos, natural de Florianópolis/ SC, possuía em seu desfavor
um Mandado de Prisão em aberto. O autor foi preso e encaminhado a Delegacia de
Policia Civil na cidade de  Pouso Alegre.

Autor de roubo de celular a
transeunte menor é preso logo

após a prática do crime
 No dia 23 de fevereiro, por volta das 23h30, a PM foi procurada pela vítima P.H.S.J.

de 17 anos o qual alegou que deslocava pela Rua Coronel José Inácio momento em
que foi seguido e abordado por um indivíduo que o obrigou a entregar seu aparelho
celular e a quantia de vinte reais em dinheiro. De posse das características do autor,
a Policia Militar logrou êxito em localizar o suspeito de nome R.N.S. de 23 anos, o
qual foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo. O Autor foi preso e
conduzido a Delegacia de Policia Civil.

Autores de roubo ao Posto
Pinheirinho em Borda da Mata

são presos logo após o crime
Na madrugada do dia 23 de fevereiro, dois indivíduos chegaram ao Posto Pinheirinho

pedindo informações ao frentista, momento em que um deles sacou uma faca e
colocou no pescoço da vítima, obrigando a entregar todo o dinheiro do caixa. Durante
a fuga, um dos autores deixou cair uma mochila a qual foi localizada pela equipe da
Policia Militar e prontamente reconhecida como a mesma mochila que um individuo
portava durante uma abordagem policial horas antes no centro da cidade. Diante as
informações a equipe composta pelos Policiais Militares, Cabo Pedro Santos, Soldado
Leandro e Soldado Thales iniciaram intenso rastreamento, logrando êxito em localizar
os dois autores próximo ao bar UTI da Cerveja. Os Autores M.S.L., de 27 anos,
natural de Pindobacu/BA e A.R.C de 40 anos, natural de Guarulhos/SP, foram
reconhecidos pela vítima como sendo os autores do roubo. Todo dinheiro furtado
foi recuperado, bem como foram localizados a faca e o martelo utilizados na ação. Um
dos autores deu como endereço a casa de recuperação para dependentes químicos
Missão Ebenezer situado no bairro da Palma neste município. Os autores foram
presos e conduzidos a Delegacia de Polícia Civil.

Autora é presa após
 danificar veículo da

Prefeitura de Borda da Mata
No dia 04 de março, o enfermeiro do PSF visitava as residências como de costume,

momento em que a autora B.S.F., começou a perguntar a respeito de seus
medicamentos. Posteriormente, ao ser informada que deveria deslocar até o Posto de
Saúde para apanhar seu remédios, a autora ficou nervosa e passou a ofender a vítima
com palavras de baixo calão, e não contente, jogou uma pedra no pára-brisa do
veículo da Prefeitura, vindo a quebrá-lo. A Polícia Militar foi acionada sendo a autora
presa e conduzida a Delegacia local.

A Escola Lauro Afonso Megale (EELAM)
parabeniza e deseja sucesso aos alunos que

cursaram o 3º ano do Ensino Médio e
foram aprovados no vestibular de 2013:

Aline do Couto Souza - Administração - UNIVAS - Pouso Alegre
Andreza Nonata da Silva – Engenharia da Computação – UNIVAS – Pouso Alegre
Bruno Jesus Braga – Engenharia da Computação – UNIFEI – Itajubá
Cesário Marques da Costa – Direito – FDSM – Pouso Alegre
Cristian Aparecido D. Brentegani – Rede de Computadores – IF Sul Minas – Inconfidentes
Douglas Charles Martins – Engenharia de Produção – UNIVAS – Pouso Alegre
Eliza Maria Souza Teodoro – Direito – Taubaté
Everton Matheus Cogue – Engenharia de Produção – UNIVAS – Pouso Alegre
Jennifer Rafaela Albano – Biologia – IF Sul Minas – Inconfidentes
Pámela Belli Rutter Salles – Pedagogia – ASMEC – Ouro Fino
Rafaely Alvarenga dos Santos – Pedagogia – ASMEC – Ouro Fino
Romário Aparecido de Moraes – Rede de Computadores – IF Sul Minas – Inconfidentes
Sara Magagnini Brandão – Nutrição – ASMEC – Ouro Fino
Simone Teixeira – Pedagogia – ASMEC – Ouro Fino
Stefânia da Rosa Moreira – Enfermagem – UNIVAS – Pouso Alegre
Tatiana Mira do Couto – Enfermagem – UNIVAS – Pouso Alegre
Tuany Alcebíades dos Santos – Biologia – UNIVAS – Pouso Alegre
Vanessa Ribeiro Pereira – Farmácia – UNIVAS – Pouso Alegre
Wanderley de Souza Tertuliano – Administração – UNIVAS – Pouso Alegre

Alunos do EELAM (Escola Lauro
 Afonso Megale) premiados na 8ª OPEP
(Olimpíada Brasileira de Matemática

das Escolas Públicas) em 2012:
Os alunos da EELAM receberam o Certificado de Menção Honrosa pela brilhante participação da 8ª Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas em 2012:
Eliezer Francisco de Andrade – 7º Ano
Jéssica Pereira da Silva – 7º Ano
A EELAM parabeniza aos alunos, professores e outros que colaboraram para a efetivação desse sucesso.

A EELAM parabeniza aprovados
na IF Sul Minas, em Inconfidentes:

Andressa Eduarda da Silva – Informática
Andrini Helena Barbosa Silva – Informática
Beatriz Aparecida Brandani – Informática
Guilherme Coutinho Duarte Souza – Agropecuária
João Paulo de Souza – Informática
Leila Maria Costa Rodrigues – Agrimensura
Lílian da Silva Ferreira – Agropecuária
Lucas José Souza – Agrimensura
Marco Antonio Pereira pinheiro – Informática
Mariany Couto Silva – Agropecuária
Matheus Henrique de Almeida – Agrimensura
Ygor Tadeu Magalhães Delphino - Agropecuária

Bom Repouso - Um homem e
uma mulher são presos por

tráfico de drogas
No dia 11 de março, por volta das 20h, em Bom Repouso, a PM durante

patrulhamento pela Rua Juvêncio Quintino da Silva, centro, deparou com o cidadão
E.A.R., 39 anos, motorista, conduzindo a motocicleta Honda CG de Bom Repouso,
que ao perceber que iria ser abordado, dispensou algo ao solo, onde foi constatado
que eram duas pedras semelhante à Crack envolto em papel alumínio, e após busca
pessoal foi localizado no bolso da calça a quantia de R$34,00 em cédulas diversas e
um aparelho de celular. Indagado quanto a procedência da droga, o autor relatou ter
acabado de comprar da autora L.R.S., 37 anos, lavradora, por R$15,00 sendo a autora
abordada próximo ao local, e esta franqueou a entrada em sua residência, porém
nenhum ilícito fora encontrado, apenas a quantia de R$50,00 em cédulas diversas.
Diante o exposto, os autores receberam voz de prisão em flagrante delito, sendo
encaminhado juntamente com os materiais apreendidos à Delegacia de Polícia de
Pouso Alegre, onde foi ratificado o flagrante. A motocicleta foi removida pelo guincho
credenciado.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!!!
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PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

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

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

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

(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%.

Ata da Audiência publica do terceiro quadrimestre de dois
mil e doze, em atendimento ao parágrafo quarto do artigo

nono e parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei
complementar nº101/2000.

 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, no Auditório da Câmara Municipal de Tocos do
Moji realizou-se a audiência pública do terceiro quadrimestre de dois mil e doze, às dezesseis horas, estando presente a
população de Tocos do Moji. Abrindo a sessão, o contador da prefeitura, Sr André Luiz da Rosa reforçou que o objetivo
da audiência, segundo a LRF( Lei de Responsabilidade Fiscal) é demonstrar os resultados primários e nominal estabelecidos
na lei de diretrizes orçamentárias (LDO). O contador abordou os resultados primários que foi de setenta e dois mil reais,
digo, seiscentos e sessenta e seis reais e onze centavos negativos e como resultado do período como nominal obteve-se
o valor de cento e trinta e dois mil, trezentos e dezessete reais e trinta centavos negativos, para uma meta de duzentos e
sessenta e três mil e quinhentos reais. Seguindo foi abordado sobre a receita do município no período de dois mil e doze
e a seguir sobre as despesas do período.  O contador apresentou o balanço financeiro apresentando, digo, concluindo
que o município apre, digo, obteve superávit. Foi abordado os gastos com folha de pagamento um total de quarenta e seis
por cento e setenta e um décimos (46,71%) foi utilizado vinte e sete por cento e oitenta e quatro décimos (27,84%) com
despesas da educação e vinte por cento e oitenta e quatro décimos (20,84%) com as despesas da saúde e sessenta e seis
por cento e trinta e nove décimos (66,39%) de aplicação do FUNDEB. Nada mais havendo a tratar, eu Gabriele Cécilia
Pereira Lavrei a ata que depois de lida, segue assinada por todos. Tocos do Moji vinte e oito de fevereiro de dois mil e
treze.

O Projeto executado pela Equipe
do PSF de Tocos do Moji, que
atende às mulheres da 3ª idade

com atividades físicas e
acompanhamento da saúde,

comemorou na quinta-feira no dia
07 de março,  o Dia Internacional

da Mulher, aproveitando o encontro
semanal do Projeto. Além das

atividades físicas e da
descontração, houve também um

saboroso lanche ao final do
encontro.

Projeto “Viva a Vida Caminhando”
Tocos do Moji

Prefeitura de Borda da Mata
envia Projeto de Lei à Câmara

para arrumar chegadas das
propriedades rurais

A Prefeitura de Borda da Mata enviou
um Projeto de Lei à Câmara Municipal
para que o município possa resolver uma
questão antiga e difícil dos moradores
da zona ru ral.  Até o momento, o
município só é permitido arrumar as
estradas principais, mas as chegadas, ou
seja, na propriedade dos munícipes não
pode, o que dificulta muito a vida dessas
pessoas, já que elas precisam dessa
estrada para escoar a produção e os
gastos com empresas particulares
encarecem demais os custos das
mercadorias, i sso sem contar, os
problemas que podem enfrentar para ter
que sair com alguma pessoa doente, à
noite, ou com chuva.

O Projeto visa é realmente facilitar a

vida dessas pessoas que mui to
contribuem para o crescimento
econômico do município. De acordo com
o prefeito Edmundo, nada mais justo do
que arrumar essas estradas até as
propriedades, pois a  Lei da maneira que
está acaba até sendo injusta com esses
moradores, pois os da zona urbana são
privilegiados, pois os benefícios chegam
a sua porta. “Se podemos arrumar as ruas
que ficam em frente as casas das pessoas
da cidade, por que não podemos arrumar
a chegada da propriedade do homem do
campo?” questiona o prefeito Edmundo
e acrescenta “mas com a aprovação desta
lei, as coisas vão melhorar para o
produto r ru ral que terá mais este
benefício oferecido pelo município”.

Estacionamento na Rua Duque de Caxias em Borda da Mata passa por mudanças
A Rua Duque de Caxias, importante

via de ligação entre a Avenida João Olivo
Megale e a Escola Estadual Lauro
Afonso Megale (EELAM), no Bairro São
Judas Tadeu, passou por adaptações.
Os veículos não poderão mais ser
estacionados do lado esquerdo (sentido
Avenida - EELAM).

O Departamento de Obras instalou

placas sinalizadoras na extensão da via
na primeira semana de março. A
população está sendo avisada por meio
de notícias em jornais e rádios locais. A
Polícia Militar pode multar o condutor
do  veículo  estacionado em local
proibido.

Fonte:Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Borda da Mata

Placa da nova
sinalização da Rua
Duque de Caxias

15 de Março
Tribuna Popular
completa 16 anos
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

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

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

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

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

e Teste Ergométrico.

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.

Márcio Lobão
Locução e Eventos

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

Locutor, radialista, DJ e sonorização

Projetos Realizados pelo Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) de Bom Repouso em 2013

No ano de 2013, o CRAS da cidade de Bom Repouso, reabre suas portas trazendo a toda população bom-repousense muitas novidades, entre elas
várias oficinas como: caixas artesanais; continuação da oficina de chocolate; dança; flores artesanais; bonecas de ofuxico; sabão artesanal; pinturas; como também aulas

de capoeira e libras. Além das oficinas e aulas oferecidas tem ainda várias palestras educativas com enfermeiras, dentistas, médicos entre outros.
Com a reabertura dos Programas Pro jovem e PAIF, o CRAS convida todas as famílias cadastradas na Bolsa Família do município a

participarem das atividades  que estão sendo desenvolvidas.

Oficina de Artesanato Oficina de Artesanato Oficina de Artesanato

Oficina de Artesanato

Lanche da Turminha PAIF e PROJOVEM Oficina de Capoeira

Oficina de Chocolate Oficina de ChocolateOficina de Dança

Oficina de Libras

A Semana Santa em Bom Repouso terá Teatro ao ar
sobre os acontecimentos desta semana tão

importante para a Igreja Católica. Serão encenadas
peças sobre a Paixão, Morte e Ressurreição de

Cristo. “Aproveitamos este veículo de comunicação
para convidar a toda população bomrepousense e

também das cidades vizinhas para prestigiar os
acontecimentos da Semana Santa, que com certeza

será muito marcante para nós”, dizem os
responsáveis pelos trabalhos.
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S h o w  d e  a n iv e r s á r io  da  c i d a d e  d e  S e n a d o r  J o s é
Bento  reúne  m i lhares  de  pessoas  e  agrada  público

Segundo estimativa da Polícia Militar, cerca de, 28 mil pessoas estiveram na cidade para ver a
maior festa da região em praça pública com o show da dupla Marcos e Belutti

“Sucesso  de públ ico”, esta é a
avaliação do prefeito Flávio de Souza
Pinto sobre as festividades de 50 anos
de Senador José Bento realizado no dia
02 de março. A população também
gostou muito, o que prova que Senador
José Bento está sendo um sucesso em
suas festas.

A programação do 50º aniversário de
emancipação política administrativa de
Senador José Bento teve como principal

at ração  a dupla sertaneja
Marcos e Belutti.  Antes do
show teve o Locutor Hugo
Lopes, juntamente com o DJ
Tobias, animando a festa antes
do grande show. No início
foram chamadas ao palco as
au toridades que estavam
presentes, sendo que dentre
eles, estavam prefeitos de
cidades vizinhas, a assessora
do Senador  Clésio Andrade e
o Deputado Federal Odair

Cunha que entregou nas mãos do
prefeito Flávio a chave de dois ônibus
escolares. O Prefeito Flávio de Souza
Pinto  agradeceu  o Deputado e ficou
satisfeito por mais estas conquistas, e
também todos que participaram da
organização direta ou indiretamente do
evento. Depois houve uma queima de
fogos  e logo em seguida o grande Show
de Marcos e Belutti e após o Dj Felipão
foi até o encerramento. A festa atraiu

milhares de pessoas sendo record de
público, segundo estimativa da Polícia
Militar, 28 mil pessoas assistiram ao
show.

Para que toda a programação  se
desenvo lvesse, além de recursos
financeiros, a Prefeitura de Senador José
Bento  disponibil izou diversos
profissionais de várias áreas, sendo que
a Secretaria da  Cultura organizou a
festa, a de Secretaria de Obras  trabalhou
na instalação de toda infraestrutura
necessária para receber o evento, além
de médicos, enfermeiros e ambulância
da Secretaria de Saúde, e demais
funcionários, que o prefeito Flávio
parabeniza e agradece a disposição e a
atenção que todos tiveram.

O prefeito Flávio de Souza Pinto ficou
muito contente e satisfeito com o evento
e a repercussão recebeu parabéns da
grande maioria da população e cidades
vizinhas na quais estavam sendo
representadas po r autoridades e

prefeitos.
O evento contou  com

seguranças particulares, além
de homens da Polícia Militar
que teve um reforço  para
ajudar na segurança para
população, pois o Prefeito se
preocupa muito com a
segurança e por isso não
houve nenhuma ocorrência
grave.

A apresentação de Marcos
e Belutti, com entrada franca,
emocionou o público, que aplaudiu a
dupla e o Prefei to  pelo carinho
demonstrado através de inúmeras obras
e benefícios que tem trazido à toda
população e ainda traz lazer para toda
família.

O propósito de trazer milhares de
pessoas à cidade é parte do projeto de
incremento do turismo.
Normalmente em todas as festas, copos

descartáveis, garrafas de plástico e latas
estavam jogados no chão. No dia útil
seguinte, a Prefeitura trabalhou rápido
e retirou dos arredores do local toda
sujeira e voltou tudo normal, “pois
trabalhamos antes de tudo com respeito
a toda população  de Senador José
Bento.”

Mônica de Castro Cardoso
Senador José Bento

Entrega da chave dos ônibus -
Odair Cunha e Flávio

Show - Marcos e Belutti

CRAS de Senador José  Bento promove Encontro com Famílias
No dia 26 de fevereiro, aconteceu no CRAS de

Senador José Bento o  encontro de boas vindas às
famílias participantes do PBF - Programa Bolsa
Família e abertura das atividades do PAIF -
Programa de Atendimento Integral a Família. Foram
divulgados os grupos de convivência e sócio
educativos, além dos demais eventos que serão
oferecidos durante o ano de 2013.
Nesta ocasião o prefeito, Flávio de Souza Pinto,
falou das conquistas alcançadas e dos projetos
para Secretaria de Assistência Social neste ano.
Sendo um dos principais objetivos a construção
da sede própria do CRAS. O município atualmente
atende mais de 100 famílias do PBF. Encontro das famílias no CRAS

Confira os principais flashes do maior show em Praça Pública da região:
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

* Promoção até 15/04/2013 ou enquanto durar o estoque.

2013
Ano de grandes promoções* na

Mês de Março

Gabinete para
Banheiro Fabribam

com misturador
monocomando -

Oferta Imbatível!!!

Piso e Revestimento HD
Incefra - 50 x 50 cm
Preço Imbatível!!!

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

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

Manta
líquida
impermia-
bilizante
para a
sua casa.
MSET

NOVIDADE

Porcelanato Incefra Polido
60 x 60 cm e 80 x 80 cm

Ótima Oferta!!!

Tinta Futura
Premium
18 Litros

De R$189,90 por
R$159,90

Grafiato
Natural Color

25 KG
R$39,90

Fogão Pia
Oferta Incrível!!!


