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Lei que regulamenta manutenção de estradas rurais particulares
em Borda da Mata é aprovada pela Câmara de Vereadores

Estrada rural de Borda da Mata
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Prefeitura de Bom Repouso
renova Frota de Transporte

Escolar adquirindo sete ônibus
por mais de um milhão

e meio de reais

Modelos
dos
ônibus
comprados
pelo
município
de Bom
Repouso
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Prefeitura de Senador José
Bento recebe um micro ônibus
e  d o i s  ô n i b u s  e s c o l a re s

Frota Escolar de Senador José Bento
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Prefeitos da região se
encontram com Presidente
 da Funasa para conseguir
recursos para tratamento
 de Esgotamento Sanitário
Entre eles, o de Tocos do Moji, Toninho Rodrigues

e o de Senador José Bento, Flávio.

Prefeitos: Antonio Rodrigues da Silva(Tocos do Moji); Rovilson
Edivino Ferreira(Albertina); Benedito Porfírio Borges(Silvianópolis);
Gilson Queiroz de Carvalho Filho(Presidente da Funasa); Rosângela

 Maria Dantas(Inconfidentes); Flávio de Souza Pinto(Senador José Bento);
Dirceu Marques Dias(Cambuí); Carlos Augusto Tenório

Dionísio (Cachoeira de Minas).
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Campeonato
de Futebol

Society
no bairro

Paredes chama
a atenção
 na região

pela união dos
atletas e dos
torcedores

Equipe Campeã
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Borda da Mata terá novo
Delegado de Polícia
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Prefeito de Tocos
do Moji já consegue

100 mil reais com
o Governo do
Estado para
investir em
calçamento
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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

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Comitê para Proteção dos
Jornalistas analisa a situação
dos profissionais  no Brasil

Quatro jornalistas foram assassinados
no Brasil em 2012, superando a cifra
registrada no ano anterior e convertendo
o país no quarto mais letal do mundo
para a imprensa durante o período,
revelou a pesquisa do CPJ. Seis dos sete
jornalistas mortos nos últimos dois anos
haviam noticiado a respeito de corrupção
oficial ou crime e todos, com exceção de
um, trabalhavam em áreas interioranas.
O sistema judiciário brasileiro não
conseguiu acompanhar o ritmo.

“A falta de investigações sérias desses
crimes deu aos agressores a noção de
que não serão identificados e punidos”,
disse Mauri Konig, veterano repórter
investigativo homenageado pelo CPJ em
2012 com o Prêmio Internacional de
Liberdade de Imprensa. O Brasil ficou em
11º lugar no Índice de Impunidade 2012
do CPJ, que calcula os assassinatos não
resolvidos de jornalistas como uma
porcentagem da população de cada país.

A censura judicial permaneceu um
problema no Brasil, onde empresários,
pol íticos e funcionários públicos
entraram com centenas de ações judiciais
alegando que jo rnal istas cr íticos
ofenderam sua honra ou invadiram sua
privacidade, mostrou a pesquisa do CPJ.
Os querelantes tipicamente procuram
ordens judiciais para impedir que

jornalistas publiquem qualquer outra
informação sobre eles e para retirar do ar
materiais disponíveis online. No primeiro
semestre de 2012, de acordo com o
Google, os tribunais brasileiros e outras
autoridades enviaram à empresa 191
ordens judiciais para a remoção de
conteúdo.

“Tais ações judiciais minam a
democracia e a imprensa do país, e criam
um clima de insegurança legal que, de
certa forma, se reflete na qualidade da
cobertura de questões de interesse
público”, declarou Konig ao CPJ.

O Brasil também não apoiou a liberdade
de imprensa no cenário global. Em março,
as objeções levantadas pelo país e um
pequeno número de outras nações quase
frustraram um plano da ONU para
melhorar a segurança de jornalistas e
combater a impunidade em todo o mundo.
Três meses depois, o Brasil apoiou uma
ofensiva liderada pelo Equador para
enfraquecer a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos e sua relatoria
especial sobre liberdade de expressão.

Alexandre Wagner da S ilva  é
Empresário, Jornalista e Presidente do
Sindicato dos Proprietários de Jornais,
Revistas e Similares do Estado de
Minas Gerais- Sindijori/MG

Conselheira Adriene Andrade é a
primeira mulher a presidir o TCE-MG
Chefe de Gabinete do Ministério Público de Contas – MG, Harley

Fabiany de Borda da Mata e o prefeito de Congonhal Ricardo
Sobreiro participaram da cerimônia de posse

A nova presidente eleita do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG), conselheira Adriene Barbosa
de Faria Andrade, tomou posse no dia
20 de fevereiro . A sessão solene,
realizada no auditório Vivaldi Moreira,
contou com a presença de autoridades
de todo o País e do Estado, como o
governador de Minas Gerais, Antônio
Anastasia e o Senador Clésio Andrade.

Também tomaram posse como Vice-
Presidente, o Conselheiro Sebastião
Helvecio Ramos de Castro e, como
Corregedor, o Conselheiro Cláudio
Terrão.

Adriene Andrade foi a primeira prefeita
da cidade de Três Pontas, na região Sul
de Minas Gerais, e também foi a primeira
mulher a presidir a Associação Mineira
de Municípios (AMM). Ela foi eleita com
voto de todos conselheiros, durante
sessão plenária realizada no dia 19 de
dezembro de 2012, juntamente com o
vice-presidente e o corregedor. A nova
composição irá dirigir o TCE-MG no
biênio 2013/2014.

A nova presidente:
Adriene Barbosa de Faria Andrade é

natural de Boa Esperança.  Graduada em
Direito pela Faculdade de Direito Milton
Campos, ocupou diversos cargos
públicos.

Mais de mil pessoas prestigiaram a
cerimônia conduzida, de início, pelo
então Presidente do TCE, Conselheiro
Wanderley Ávila, que integrou a mesa
de honra juntamente com o Governador
Anastasia; o Deputado Federal Vitor
Penido, representando a Câmara dos
Depu tados; o  Vice-Governador do
Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto
Coelho; o Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Dinis Pinheiro; o Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, Desembargador Joaquim
Herculano Rodrigues; o Procurador-
Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, Carlos André Mariani Bittencourt;
a Defensora Pública-Geral do Estado de
Minas Gerais, Andréa Abritta Garzon
Tonet; o Senador Clésio Andrade; o
Comandante da 4ª Região Militar, General
de Divisão Vicente Gonçalves Magalhães;
o Prefeito Municipal de Belo Horizonte,
Márcio Lacerda.

Ao saudar a Conselheira recém
empossada, o governador Antonio
Anastasia declarou: “tenho certeza,
Conselheira Adriene, que com sua
formação, seu humanismo  e sua
dedicação, com sua experiência como
prefeita municipal, como presidente da
Associação Mineira dos Municípios e,
certamente, durante esses anos como
Conselheira, terá muito a apresentar
nesse labor, porque traz na sua trajetória,
aquele valor mais alto das mulheres de
grande fibra de nosso Estado e fará, de
sua gestão, uma gestão humana,
proficiente, carinhosa e, sem dúvida,
muito bem sucedida”.

Os prefeitos do Sul de Minas marcaram
presença, juntamente com o Chefe de
Gabinete do Ministério Público de
Contas do Estado de Minas Gerais, o
Bordamatense Fabiany Cobra, estiveram
presentes: Prefeito de Itajubá: Rodrigo
Rieira; Prefeito de São José do Alegre,
Paulo Sérgio: Prefeito de Ipuiuna, Elder
Cassio de Souza; Prefeito de Virginia,
Edson Ramos; Prefeito de Caldas, Ulisses
Borges e o Prefeito de Congonhal,
Ricardo Sobreiro entre outros.

Mesa de autoridades durante a posse e o bordamatense Harley Fabiany com a nova Presidente Adriene Barbosa

Borda da Mata terá novo
Delegado de Polícia

Veja abaixo o Ofício que o Deputado
Leonardo Moreira recebeu do Secretário
de Estado de Governo, Danilo de Castro
falando da designação  do Governador

Anastasia de um Delegado para
Borda da Mata.

Traçando sua Teia
As aranhas nascem programadas para traçar teias. O ser humano também

tece sua teia-a teia de sua vida. Para tal ele carrega os fios de ouro de suas
virtudes e talentos e os fios de barbante de seus sentimentos negativos de

inveja, rancor, competição. Ele pode escolher os fios que vai utilizar. No
trabalho final, a teia de ouro refulge, atrai as pessoas, ao passo que a teia

de barbante, com o tempo, a ação do sol, da chuva, dos ventos, vai
esburacando, esfiapando e, no fim, restam apenas farrapos daquela vida ali

traçada. Desperdício de tempo, preguiça, falta de conhecimento de que
havia também um reservatório de fios de ouro em seu interior? Feliz aquele

que descobrte e utiliza seu reservatório de fios de ouro!
Dra. Ely Barreto

PSD, de Geraldo Thadeu, garante direito
às crianças de estudarem perto de casa
Em Borda da Mata, o PSD é representado por dois vereadores,

Walter Barbinha e Antonio Albano Martins.

O Partido Social Democrático (PSD)
conseguiu garantir que estudantes de
todo Brasil da educação infantil ou do
ensino fundamental sejam mantidas em
escolas públicas perto de suas casas
através da votação no  plenário  da
Câmara o Projeto de Lei 5395/09, que
propõe modificações na Lei de Diretrizes
Básicas (LDB).

O deputado Hugo Napoleão (PSD-PI)
orientou  a vo tação da matéria na
bancada do partido em plenário, e
segundo ele seria inaceitável retirar esse
direito dos estudantes. “Tentou-se tirar
esse direi to dos alunos de terem
prioridade em se matricularem nas
escolas mais próximas de suas
residências, mas conseguimos impedir

essa mudança no texto”, rei terou
Napoleão.

Geraldo Thadeu deputado federal pelo
PSD de Minas Gerais acompanhou a
votação falou das vantagens dos alunos
continuarem matriculados em escolas
próximas. “Estamos falando de algo que
evita despesa e transporte, além do
estudante e de seus pais se sentirem
mais seguros estando próximo de casa.
Acredito que, com o zoneamento sendo
respeitado, só há vantagens em deixar
que o jovem se matricule numa escola
perto da sua residência”, declarou.

O pro jeto foi  aprovado com a
manutenção desse dispositivo. (Inciso
X – Artigo 4º, Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996).Geraldo Thadeu

Prefeitura de Senador José Bento adere ao Pacto
Nacional pela Alfabetização em Idade Certa

Depois do  prefeito de Senador José
Bento, Flávio de Souza Pinto, aderir ao
PNAIC, houve a Part icipação da
professora Marilda de Oliveira Franco
e, após, o prefeito aderiu ao curso de
formação das orientadoras do PNAIC
em Poços  de  Caldas  que  é  o  Pacto
Nacional pela Alfabetização em Idade
Certa (PNAIC) proposto pelo Ministério
de Educação. O objetivo desse pacto é
assegurar que todas as crianças estejam
alfabetizadas ao final do 3º ano do
ensino fundamental, ou seja, aos oito
anos de idade. O PNAIC é um
compromisso firmado entre os governos
do  Distr ito  Federal , Estados e
Municípios.Encontro em Poços de Caldas
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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

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

Ginástica Localizada e Musculação
Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ

DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
 HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.

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

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

Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos, alongamento com
bolas, aulas de JUMP, musculação e musculação terapêutica.

ACADEMIA JL

Escola Municipal Professora
Maria da Costa Ferreira de

Senador José Bento abre mais
uma sala de aula do 7º ano

A Escola Municipal Professora Maria
da Costa Ferreira de Senador José Bento
abrirá uma outra sala de 7º ano. Essa nova
sala tem como objetivo geral melhorar o
desempenho  escolar dos alunos e
reduzir, progressivamente, a taxa de
distorção idade/ano de escolaridade e
como objetivos específicos: oferecer
alternativa pedagógica com metodologia

diferenciada, elevar a auto estima do
aluno, otimizar a alfabetização e o
letramento, promover a capacitação
inicial e formação em serviço,
possibil itar  o  avanço  escolar  e
promover uma cultu ra baseada no
sucesso do aluno de acordo  com
a RESOLUÇÃO SEE Nº 1033, DE 17 DE
JANEIRO DE 2008.

Prefeito de Senador José Bento
Flávio homenageia as mulheres
pelo seu dia entregando-lhes
b o t õ e s  d e  ro s a  e  C R A S

o f e re c e  “ D i a  d a  B e le za ”
Devido ao Dia Internacional da Mulher,

no mês de março, foram promovidas
palest ras educativas no CRAS de
Senador José Bento com os Temas:
MUDANÇA – Como lidar com o Novo,
ministrada pela Psicóloga do CRAS, Ana
Marcela Nadur F igueiredo e
SEXUALIDADE, com a Psicóloga do
CREAS de Santa Rita de Caldas, Flaviana
de Cássia Rodrigues Caldas. Durante as
palestras foram distribuídos convites
para o dia da Beleza, presente destinado
às participantes do projeto da Semana
da Mulher com atividades voltadas à
auto estima e integração. Este evento
contou com o apoio da equipe da BIO

EXTRATUS de Pouso alegre, com a
Diretora da Mary kay Gabriela Santucci
Dias e sua equipe, as manicures Catarina
Franco  Mendes Silva e Sibele Batista de
Morais. Também houve atividades lúdicas
para as crianças com Amanda Rosa do
Couto. O dia da Beleza contou também
com a participação do Prefeito Flávio de
Souza Pinto que realizou uma homenagem
às mulheres entregando-lhes botões de
rosas, não somente as mulheres que
freqüentam as atividades do CRAS, mas
de todos os setores da Prefeitura.

Ao final do evento, Dia da Beleza, foi
oferecido um lanche acompanhado de boa
música e interação.

Confira os
principais

flashes do Dia
da Mulher:

Oficina de Chocolate
CRAS de Senador José Bento

Foi promovida no CRAS de Senador José
Bento, nos dias 16 e 23 de Março, a oficina
de Chocolate com a professora Romilda

Gonçalves Mendes, sob a coordenação da
Assistente Social Angelita da Silva Salles,
com objetivo de integrar as famílias para o

aprendizado da confecção de ovos de
Páscoa, que posteriormente foram doados
as crianças da rede pública de educação.

Confecção dos Ovos de Páscoa que foram doados aos alunos da Rede Municipal de Ensino

Já estão acontecendo
paralelamente as atividades
dentro do CRAS de Senador

José Bento, as oficinas
externas de Música e

Futebol para crianças e
adolescentes.

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

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

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

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

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

PANIFICADORA 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“Líder é aquele

que tem infinita
necessidade dos

outros”
Antoine de Saint-

Exupéry
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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

CRAS de Senador José Bento
implanta mais uma novidade

Cine GAPipoca

Desde o mês de março o CRAS de
Senador José Bento, vem promovendo
o GPA – Grupo de Apoio Psicológico
para integração das famílias do Bolsa
Família e toda a comunidade, com
objetivo de reflet ir sobre temas
essenciais à reavaliação do
comportamento e transfo rmação
biopsicossocial, com a coordenação da

Psicóloga do CRAS, Ana Marcela Nadur
Figueiredo. O projeto acontece toda
segunda-feira das 13h30 às 14h30, tendo
como complemento no último encontro
de todo mês, o Cine GAPipoca, onde são
apresentados filmes que complementarão
os temas discutidos nas demais reuniões.
O primeiro filme exibido foi A CORRENTE
DO BEM, no dia 25 de março.

Secretárias de Saúde de Senador José Bento e
Borda da Mata e Secretário de Tocos do Moji
participam do 3º Encontro Estadual de Saúde

As Secr etárias de Saúde de
Senador José Bento, Maria Renata
Fernandes, e de Borda da Mata, Nádia
de Pádua e o Secretário de Saúde de
Tocos do Moji, Antonio Jacinto da
Silva, participaram do 3º Encontro

Estadual de Saúde em Belo Horizonte.
O encontro foi nos dias 26, 27 e 28

de fevereiro e contou com a presença
do Governador Antonio Anastasia e
do  Secretário Estadual  de Saúde,
Antônio Jorge de Souza.

Quase t odos os Secr etário s
Municipais de Minas  Gerais
part i ciparam e fo ram t ra tados
diversos  temas para me lhorar  a
qual i dade da Sa úde Públ i ca do
Estado.

Secretário Antonio Jorge e a Secretária de Senador José Bento Maria Renata

Festa de confraternização do Encontro Estadual de Saúde

Prefeitura de Senador José Bento recebe
um micro ônibus e dois ônibus escolares

Frota do transporte escolar de
Senador José Bento

A P refe i tu ra  de Senador J osé
Bento recebeu, neste mês de março,
três veícu los escolares que são um
micro  ônibus e do is ônibus. Os
veículos já estão  no município.

Esses benefícios que a população
do município  ganhou são mais uma
bela conquista do prefeito Flávio de
Souza Pinto que tem se preocupado
com todos os seto res do município,
entre eles, a Educação. “Educação
é a base de tudo na vida” enfatiza o
p re fe i t o  e ac re sc en ta  “ es se s
veículos t rarão  com certeza mais
conforto e segurança aos nossos
estudantes”.

Lei que regulamenta
manutenção de estradas
rurais particulares em

Borda da Mata  é aprovada
A Lei nº 1.809/2013 aprovada pela

Câmara Municipal e sancionada pelo
Prefeito Edmundo Silva Junior dispõe
sobre a utilização de maquinário do
município para beneficiar as estradas
que ligam as sedes das propriedades
rurais às estradas principais e entrou em
vigor no dia 20 de março de 2013, data

da publicação.
Com esta Lei, todas as disposições em

contrário são revogadas, inclusive a Lei
nº 1.314/2002, que tratava da utilização
de maquinários municipais em estradas
particulares, porém com restrições.     

Fonte:Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Borda da Mata

Advocacia

 e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

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

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Cine GAPipoca
Cinema interativo no grupo de apoio

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!

“Instruir é construir”
Pe. Antonio Vieira



TRIBU NA PO PUL AR 5

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

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

Campeonato de Futebol Society no
 bairro Paredes chama a atenção na região
pela união dos atletas e dos torcedores

O bairro Paredes, município de Tocos
do Moji, esteve bastante movimentado
durante cinco finais de semana, graças a
um campeonato de futebol, organizado
por Izael Bento de Souza. O campeonato
começou no dia 10 de fevereiro e terminou
no dia 17 de março, só não teve jogos no
dia 10 de março.

Esse campeonato chama atenção e
reúne muitas pessoas devido a união
demonstrada pelos atletas e amigos do
bairro, tanto que para participar os
jogadores pagam 20 reais cada um para
poder arcar com as despesas do juiz (500
reais)  e de um churrasco de
confraternização no dia da final.

Foram oito times inscritos, sendo
futebol society, e cada equipe contou

com oito jogadores, num total de 64
atletas, todos do bairro Paredes e
adjacentes e também sem limite de idade,
desde os 13 anos até os 50 anos de idade,
demonstrando realmente espíri to
esportivo. Tanto que a revelação do
campeonato foi o garoto Gean de apenas
13 anos que marcou dois gols na final
ajudando seu time a ser o campeão.

Para comprovar mesmo essa união,
mais de 100  pessoas do bairro
contribuíram com cinco reais para ajudar
no churrasco de confraternização.

Os times são denominados pelo nome
dos goleiros. O vencedor foi o time do
Willian; o vice, do Ditão; 3º lugar, do
Bode da Márcia; 4º lugar, do Luan. Já
quem levou o troféu de artilheiro, foi o

jogador Paulinho  que balançou as
redes nove vezes.

A Prefeitu ra de Tocos do Moji,
através do prefeito Toninho Rodrigues
e do  vice José Armando , também
apoiaram o campeonato fornecendo
toda a premiação aos atletas como
troféus, medalhas e bolas novas. No
dia da final, eles, o Chefe de Divisão
de Assistência Social, Ronaldo José
Leandro, marcaram presença para
entregar os prêmios e parabenizar os
atletas do  bairro  pelo  bonito
campeonato , principalmente pela
união, dedicação e respeito ao próximo,
enfim todos que contribuíram como os
responsáveis pelo preparo  do
churrasco e demais colaboradores.

Veja os principais momentos do dia da final:

Prefeito de Tocos do Moji já consegue
100 mil reais com o Governo do

Estado para investir em calçamento

No dia 13 de março, o prefeito
de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues e o vice Zé Armando
estiveram em Belo Horizonte em
audiência com o Secretário de
Estado de Governo, Danilo de
Castro, quando foi disponibilizado
para o município um recurso inicial
de 100 mil reais para calçamento,
além de receber outras demandas
do município.

E no dia 14, o prefeito eo vice
estiveram ainda em audiência com
a Secretaria de Cultura, Eliane
Parreiras, quando foi acertado a
apresentação de projetos para a
instalação do Museu Histórico de
Tocos do Moji com recursos da
Secretaria de Cultura e também foi
sol icitado recu rsos à Lira
Tocosmojiense para a confecção
de uniformes.

Ele também pretende implantar Museu Histórico no município

Ponte do Bairro Ponte de
Pedra do asfalto de Tocos

do Moji já está pronta

Embora as chuvas tem atrapalhado o andamento das obras do
asfalto de Tocos do Moji, elas continuam e um destaque é a ponte

do bairro Ponte de Pedra sobre o Rio Mogi-Guaçu que já está
 pronta, só faltando o aterro de ambas as partes.

Departamento de Obras de Borda da Mata pede
colaboração da população para realizar limpeza urbana

O Departamento de Obras da Prefeitura de Borda da Mata, responsável pela limpeza pública, pede à população para colaborar com o serviço de coleta de lixo do município.
Aos sábados, domingos e feriados, NÃO há coleta, portanto, é importante não deixar o lixo exposto nas vias durante estes dias. A coleta do lixo orgânico é feita de segunda à

sexta, sempre depois das 17 horas, antes desse horário, o lixo exposto fica vulnerável à ação indesejada de animais e até chuvas que podem espalhar os materiais. O lixo orgânico
ou entulhos nunca devem ser jogados em terrenos baldios.Com a colaboração da população, o serviço pode ser otimizado e a cidade mantém-se sempre limpa.

 Fonte:Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Borda da Mata

Deputado Tiago Ulisses, Zé Armando, Toninho Rodrigues e Danilo de Castro
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

Animal furtado em São João da
Boa Vista é recuperado em

Borda da Mata, sendo o
receptador preso

No dia 06 de março, a vítima J.C.C. de São João da Boa Vista/SP, esteve no Pelotão
da Polícia Militar alegando que há tempos atrás teve 03 cavalos furtados de um
pasto próximo ao local onde reside e que teve informações de que um desses animais
teria sido comercializado em Borda da Mata. De posse das informações repassadas
pela vítima somada às informações que a Polícia Militar já detinha, o animal foi
encontrado em um pasto no bairro Cafua, sendo o receptador F.A.S. preso e
encaminhado a Delegacia de Polícia.

Mulher é presa dirigindo
embriagada e sem habilitação

No dia 09 de março, por volta das 0h05, a Polícia Militar realizava blitz de trânsito
momento em que abordou um veículo Ford Fiesta de cor preta. Ao ser solicitado os
documentos de porte obrigatório a condutora apresentou somente o CRLV do veículo
alegando ainda que apesar de não portar a Carteira de Motorista, seria habilitada.
Após consulta ao sistema informatizado foi constatado, porém, que a condutora não
possuía CNH. Nesse momento foi detectado também que a condutora apresentava
sinais de embriaguez, como hálito etílico, fala desconexa, e agressividade. Diante
dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito a condutora, momento este em
que a mesma começou a ofender os integrantes da viatura policial. Toda ação policial
foi filmada sendo uma cópia da gravação encaminhada juntamente com Boletim de
Ocorrência. Foram lavradas 02 multas de trânsito e o veículo removido ao pátio
credenciado pelo DETRAN.

Motociclista exibe manobras
perigosas em via pública e foge
do local após ser abordado pela

PM, pois ele tentou agredir a
PM e teve a cobertura de vários

companheiros para fugir
No dia 10 de março, por volta das 19h30, após realização de evento TRILHA DA

TORRE, a polícia foi acionada a comparecer nas proximidades do Bar do Vander,
onde segundo informações estaria ocorrendo algazarra com veículos com som
automotivo em volume excessivo, bebidas alcoólicas, motocicletas fazendo
malabarismo, entre outros. No local deparamos com o autor J.C.S. o qual utilizava
sua motocicleta para exibir manobras perigosas na via Pública “zerinho”, colocando
sua vida e a vida de terceiros em risco. No momento da abordagem o autor tentou
evadir do local jogando a motocicleta para cima dos policiais militares, sendo
necessário contê-lo com uso moderado de força. Neste momento iniciou-se uma
grande confusão no local onde os demais frequentadores do Bar do Vander se
voltaram contra os policiais visando garantir a fuga do autor. Diante dos fatos foi
registrado o Boletim de Ocorrência sendo a motocicleta utilizada na ação apreendida
e removida ao Pátio credenciado pelo DETRAN.

Incitação à violência no
Facebook levam responsáveis

para a Delegacia
No dia 12 de março, terça-feira, a PM obteve informações de que alguns indivíduos

estariam utilizando o site de relacionamento Facebook para incitar a população contra
a Polícia Militar e a Prefeitura de Borda da Mata. Durante varredura no Facebook foi
encontrado duas postagens feitas pelo autor E.G., com conteúdos ofensivos e
instigantes. As referidas postagens foram compartilhadas e comentadas por várias
pessoas, sendo identificados alguns comentários com a mesma intenção de ofender
a Polícia Militar. Diante do fato, haja vista a grande abrangência que o site de
relacionamento permite aos usuários, foi registrado o boletim de ocorrência, sendo
os envolvidos apresentados na Delegacia de Polícia para maiores esclarecimentos.

Autores de furto ao Mercado
Nova Borda são presos antes
mesmo de deixarem o local

Na madrugada do dia 12 de março, a PM foi acionada por funcionários do mercado
Nova Borda, os quais alegaram que estavam ouvindo barulhos e vozes oriundas de
dentro do mercado. A PM realizou então adentramento tático no interior do mercado
onde logrou êxito em abordar e prender os autores J.B.M. e N.J.B., os quais estavam
se preparando para evadir do local com as mercadorias que haviam sido subtraídas
do mercado. Os autores foram conduzidos para Delegacia de Plantão e os materiais
apreendidos para posterior restituição aos proprietários.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!!!

Prefeitura de Bom Repouso adquire sete
ônibus escolares no valor de R$1.526.060,00

O município de Bom Repouso acaba
de adquirir sete ônibus escolares para
renovar a frota do transporte escolar.
Essa renovação era uma meta da
administração de Edmilson e Messias,
inclusive uma promessa de campanha
que estão cumprindo.

Os setes ônibus que são dois grandes
com 48 lugares, dois médios com 42
lugares e três pequenos com capacidade
para 23 estudantes custaram mais de um
milhão e meio de reais e o dinheiro, que é
recurso do FNDE, conseguido com a
articulação política do Deputado Federal,
Odair Cunha, já está depositado na conta
da Prefei tura e o contrato com as
empresas que vão entregar os veículos
já estão assinados, só faltando mesmo a
entrega dos ônibus no município.

De acordo com prefeito Edmilson
Andrade, essa conquista da população
de Bom Repouso, principalmente dos
estudantes é de suma importância para
o desenvolvimento do município, além,
é claro de mais  conforto e segurança
proporcionada aos alunos. “Nossa meta
de renovar a frota do transporte escolar,
enfim do município todo, começa com
esses ônibus”, frisa o prefeito.

Modelos dos ônibus adquiridos pela
Prefeitura de Bom Repouso

Secretaria Municipal de Saúde de Bom
Repouso ganha dois carros novos

A Secretaria Municipal de Saúde de
Bom Repouso conseguiu, através da
Secretaria Estadual de Saúde, dois novos
veículos para transporte de pacientes que
necessitam de tratamento fora do
município. São dois Gols (novo Gol) que
vão proporcionar  mais  conforto e
segurança aos pacientes que já
enfrentam problemas e precisam de ao
menos um t ratamento digno no
transporte. Sabendo dessa necessidade,
o prefeito Edmilson lutou para conseguir
mais esses dois veícu los para a
população. “Aos poucos vamos
melhorando toda a frota municipal”
enfatiza Edmilson.

Novo Caminhão de Lixo de Bom
Repouso dá mais agilidade na coleta

Desde que foi adquirido  no ano
passado, o novo caminhão de coleta de
lixo de Bom Repouso vem dando mais
agi lidade nos serviços em todo
município. Além, de melhorar  a coleta, o
caminhão também serviu para dar mais
segurança e conforto aos funcionários.
“Depois dessa aquisição, nossa coleta
de lixo melhorou muito, pois agilizou e
com isso podemos atender melhor nossa
população e deixar nossa cidade ainda
mais limpa para os munícipes e também
receber nossos visitantes”, frisa o
prefeito Edmilson.

Memorial Nossa Gente homenageia centenário
de nascimento do Monsenhor Pedro Cintra

O Monsenhor Pedro Cintra é mais uma personalidade homenageada no memorial criado pelo Departamento de Esporte,
Cultura e Lazer de Borda da Mata para relembrar histórias de pessoas que contribuíram para o crescimento da cidade.

Localizado no saguão da Prefeitura, o Memorial pode ser visitado entre 10h e 17h, de segunda a sexta-feira.
Em 2013 comemora-se o centenário do nascimento do Monsenhor. Em Borda da Mata

desde 1947, o paroquiato de Pedro Cintra foi o maior da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, permaneceu durante
quase 38 anos. Dedicou grande parte dos 90 anos à comunidade e à igreja. O projeto da matriz em estilo clássico, romano

lombardo é a segunda maior herança deixada no município, a primeira é, certamente, a evangelização. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Prefeitura Borda da Mata
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(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%.

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

Telefone: (35)3445-2152

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

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 01/2013

“Autoriza a celebração de Convênio com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de
Minas Gerais- UNDIME-MG, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda
da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Borda da Mata a firmar convênio com a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação do Estado de Minas Gerais – UNDIME/MG, nos moldes do termo de convênio constante do
anexo I desta lei.

Art. 2º. O objetivo do convênio é estabelecer parceria entre o Município e a UNDIME/MG, com finalidade de contribuir
para a melhoria da educação básica no Estado de Minas Gerais, em especial oferecendo suporte técnico-pedagógico na
gestão educacional do Município de Borda da Mata.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, consignada
no Orçamento.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 15 de janeiro de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 02/2013
“Dispõe sobre abertura de credito especial”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais faz saber que a câmara

Municipal de Borda da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1° - Fica o executivo Municipal autorizado a abrir credito especial, no corrente exercício, no valor

de R$ 847.000,00 (oitocentos e setenta e quatro mil reais) de acordo com a seguinte classificação:
020403 Ensino fundamental
1236100032.042 Transporte escolar – Ensino fundamental
449052 Equipamentos e material Permanente                         R$ 874.000,00
Art. 2°- os recursos para abertura do credito mencionado no art. 1° são provenientes da assinatura de

convenio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –FNDE- Plano de Ações Articuladas.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Art.4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 25 de janeiro de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Indicação nº 001/2013
O Vereador que esta subscreve, observados os preceitos regimentais, solicita a fineza de após levar ao Plenário,

seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:
Que seja feito o patrolamento e cascalhamento da estrada que liga a rodovia MG 290, próximo do imóvel do Sr. Ciro

Ferreira até o bairro do Açude.
JUSTIFICATIVA
A referida estrada encontra-se em péssimo estado de conservação, sendo necessária a manutenção indicada.
Sala das Sessões, 01 de março de 2013.
Indicação nº 002/2013
O Vereador que esta subscreve, observados os preceitos regimentais, solicitam a fineza de após levar ao Plenário,

seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:
Que seja feito o patrolamento e cascalhamento da estrada que liga a rodovia MG 290, até o imóvel do Sr. Chico Goiaba,

no bairro do Campo.
JUSTIFICATIVA
A referida estrada encontra-se em péssimo estado de conservação, sendo necessária a manutenção indicada.
Sala das Sessões, 01 de março de 2013.
Indicação nº 003/2013
O Vereador que esta subscreve, observados os preceitos regimentais, solicitam a fineza de após levar ao Plenário,

seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:
Que seja feito a roçada e tirada das águas pluviais das estradas rurais, especialmente as estradas dos bairros Boa

Vista, Campo, bem como a estrada que liga o Campo até a Serrinha e a estrada do bairro Pontilhão.
JUSTIFICATIVA
As referidas estradas necessitam da manutenção indicada, sendo uma reclamação geral daquela comunidade.
Sala das Sessões, 01 de março de 2013.
Indicação nº 004/2013
O Vereador que esta subscreve, observados os preceitos regimentais, solicita a fineza de após levar ao Plenário,

seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:
Que seja feito o patrolamento e cascalhamento da estrada que vai até ao bairro do Gaspar.
JUSTIFICATIVA
A referida estrada encontra-se em péssimo estado de conservação, sendo necessária a manutenção indicada.
Sala das Sessões, 01 de março de 2013.
Indicação nº 005/2013
O Vereador que esta subscreve, observados os preceitos regimentais, solicita a fineza de após levar ao Plenário,

seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:
Que seja retirado o cascalho que encontra-se no trevo do bairro Barro Amarelo.
JUSTIFICATIVA
A retirada do material é necessária, tendo em vista estar atrapalhando o trânsito de veículos, sobretudo de caminhões.
Sala das Sessões, 01 de março de 2013.

Indicações

Lira Bordamatense recebe
instrumentos musicais do
Programa “Bandas de Minas”

Os músicos José Gilberto de Pádua,
Sebastião Gonçalves Nogueira e Paulo
Vitor da banda Lira Bordamatense
participaram no dia 12/03, no Palácio
Tiradentes, em Belo Horizonte, da
entrega de inst rumentos pelo
governador Antonio Anastasia. Foram
443 instrumentos musicais entregues a
81 bandas de 76 municípios mineiros. As
bandas foram selecionadas pelo
Programa Bandas de Minas, que tem o
objetivo de preservar uma das mais
importantes manifestações culturais do
estado. Os músicos receberam cinco
instrumentos: um bombardino, um
trombone de pisto, um trompete, um sax-
alto e um clarinete, além de medalha e
certificado de participação no evento.

Por meio da Secretaria de Estado de
Cul tura e apo io da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais (Codemig), o Governo de Minas
atua na promoção , valorização  e
permanência das bandas tradicionais de
música, por meio do Programa que apóia
as bandas civis mineiras, com doação
de instrumentos de sopro, metal e
percussão, e de kits com partituras.

Minas possui 701 bandas cadastradas
na Secretaria  de Estado  de Cultura.
Desse total, 657 corporações musicais,
de 419 municípios, já foram beneficiadas
com a entrega de 8.235 instrumentos de
2003 a 2012.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Fotos: Agênci a Mi nas

Cerimônia de entrega dos instrumentos

Reforma do Terminal Rodoviário – Borda da Mata
A Prefeitura de Borda da Mata iniciou

uma reforma no Terminal Rodoviário da
cidade. A primeira parte consiste em
mudar o paisagismo da entrada dela

pela Avenida Wilson Megale. As
gramas já foram colocadas.

Posteriormente serão colocadas
 outras plantas e depois ela
ganhará uma nova pintura.
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Campanha de vacinação contra
gripe percorre bairros rurais e

urbanos de Borda da Mata
A campanha de vacinação contra a influenza começa no dia 15/04 e vai até o dia 25/

04. Cada dia as equipes vão atender aos bairros urbanos e rurais do município para
facilitar o acesso da população.

No dia 20/04, a campanha será no Centro de Saúde Benedito Cobra Neto, das 8:00h
às 17:00h. Neste dia, além da vacinação, serão realizadas também campanhas contra
Hipertensão e Diabetes, contra Dengue e para prevenção de câncer do colo do útero
e câncer de mama.

O público-alvo da campanha de vacinação são os idosos acima de 60 anos, crianças
de 6 meses a 2 anos, gestantes, mulheres que tiveram parto até 45 dias, profissionais
da saúde e pessoas com doenças crônicas, as quais deverão levar pedido médico
para a vacinação.

Cronograma:

Dia 15/04/2013 (Segunda-feira)
8:30h – Bocaina
9:30h - Sertãozinho
Dia 16/04/2013 (terça-feira)
8:00h – Bogari
9:00h - Barro Amarelo
10:00h - Cervo
Dia 17/04/2013 (Quarta-feira)
8:30h – Palma
9:30h – Serrinha
13:00h - Bairro Santa Terezinha
Dia 18/04/2013 (Quinta-feira)
8:00h – Campo
9:00h - Boa Vista
10:00h – Gaspar
13:00h – Lar Irmã Maria Augusta

Dia 20/04/2013 - SÁBADO DIA “D”
8:00h às 17:00h
Centro de Saúde Benedito Cobra Neto
Dia 22/04/2013 (Segunda-feira)
8:30h - Bairro São Benedito
9:30h – Bairro Santa Edwirges
13:00h -  Bairro Santa Cruz
Dia 23/04/2013 (Terça-feira)
8:00h - Bairro São Judas
9:30h – Clínica Nossa Senhora do Carmo
13:00h - Bairro São Judas
14:30h – MR Day Hospital   
Dia 24/04/2013 (Quarta-feira)
8:00h – Bairro Santa Rita
13:00h – UBS Monsenhor Pedro Cintra
Dia 25/04/2013 (Quinta-feira)
8:00h - Bairro Nossa Senhora de Fátima
13:00h - Bairro Santo Antônio
Fonte:Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Borda da Mata

Departamento de Assistência Social
de Borda da Mata participa de
treinamento em Belo Horizonte

A assistente social  Aparecida
Estel ina dos Santos Vinci , a
psicóloga Maria Carolina de Barbosa
Oliveira e o gesto r municipal de
Assistência Social, Bendito Vieira da
Costa, participaram no dia 13  de
março de um encontro na Cidade
Administrativa em Belo Horizonte.   

O treinamento ministrado na Sub-
Secretaria de Atendimento  às
Medidas Socioeducativas, t ratou
sobre Orientação  metodo lógica,
medidas socioeducativas em meio
aberto , l iberdade assist ida e
prestação de serviços à comunidade.

Fonte:Assessoria de Comunicação
da Prefeitura de Borda da Mata Benedito Vieira(Gestor Municipal), Raquel(Sub-secretária),

Carolina(Psicóloga), Aparecida Estelina(Assistente Social)

Período chuvoso  a test a
qual idade da  ponte  de

alvenaria construída no Cervo
 A construção

em alvenaria da
ponte conhecida
como “Maria
Amélia” no
distrito Cervo foi
concluída no
início de junho/
2012. Pela
primeira vez, os
moradores do
distrito passam o
p e r í o d o
chuvoso  sem
pre ocupaç ões
com a passagem
que faz a ligação
entre Borda da
Mata e Senador José Bento.

 Fonte: Assessoria de Comunicação Prefeitura Borda da Mata
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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.

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de
Borda da Mata, quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa
que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor
estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser
investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão
compromissados logo no início do mês.

Escrito por Regina Brett, 90 anos de idade, que assina
uma coluna no The Plain Dealer, Cleveland, Ohio

“Para celebrar o meu envelhecimento, certo dia eu escrevi  as
 45 lições que a vida me ensinou.

É a coluna mais solicitada que eu já escrevi.”

Meu hodômetro passou dos 90 em agosto,  portanto  aqui vai a
coluna mais uma vez:

1. A vida não é justa, mas ainda é boa.
2. Quando estiver em dúvida, dê somente o próximo passo, pequeno .

3. A vida é muito curta para desperdiçá-la odiando alguém.
4. Seu trabalho não cuidará de você quando você ficar doente. Seus amigos e

familiares cuidarão. Permaneça em contato.
5. Pague mensalmente seus cartões de crédito.

6. Você não tem que ganhar todas as vezes. Concorde em discordar.
7. Chore com alguém. Cura melhor do que chorar sozinho.

8. É bom ficar bravo com Deus Ele pode suportar isso.
9. Economize para a aposentadoria começando com seu primeiro salário.

10. Quanto a chocolate, é inútil resistir.
11. Faça as pazes com seu passado, assim ele não atrapalha o presente.

12. É bom deixar suas crianças verem que você chora.
13. Não compare sua vida com a dos outros. Você não tem idéia

 do que é a jornada deles.
14. Se um relacionamento tiver que ser um segredo, você não deveria entrar nele.

15. Tudo pode mudar num piscar de olhos Mas não se preocupe;
Deus nunca pisca.

16. Respire fundo. Isso acalma a mente.
17. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, bonito ou alegre.
18. Qualquer coisa que não o matar o tornará realmente mais forte.

19. Nunca é muito tarde para ter uma infância feliz. Mas a segunda vez é por sua
conta e de ninguém mais.

20. Quando se trata do que você ama na vida, não aceite um não como resposta.
21. Acenda as velas, use os lençóis bonitos, use roupa chic.  Não guarde isto para

uma ocasião especial. Hoje é especial.
22. Prepare-se mais do que o necessário, depois siga com o fluxo.

23. Seja excêntrico agora. Não espere pela velhice para vestir  roxo.
24. O órgão sexual mais importante é o cérebro.

25. Ninguém mais é responsável pela sua felicidade, somente você..
26. Enquadre todos os assim chamados “desastres” com estas palavras

‘Em cinco anos, isto importará?’
27. Sempre escolha a vida.

28. Perdoe tudo de todo mundo.
29. O que outras pessoas pensam de você não é da sua conta.

30. O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo..
31. Não importa quão boa ou ruim é uma situação, ela mudará.

32. Não se leve muito a sério. Ninguém faz isso.
33. Acredite em milagres.

34. Deus ama você porque ele é Deus, não por causa de qualquer coisa
 que você fez ou não fez.

35. Não faça auditoria na vida. Destaque-se e aproveite-a ao máximo agora.
36. Envelhecer ganha da alternativa — morrer jovem.

37. Suas crianças têm apenas uma infância.
38. Tudo que verdadeiramente importa no final é que você amou.

39. Saia de casa todos os dias. Os milagres estão esperando em todos os lugares.
40. Se todos nós colocássemos nossos problemas em uma pilha e víssemos todos

os outros como eles são, nós pegaríamos  nossos mesmos problemas de volta.
41. A inveja é uma perda de tempo. Você já tem tudo o que precisa.

42. O melhor ainda está por vir.
43. Não importa como você se sente, levante-se, vista-se bem e apareça.

44. Produza!
45. A vida não está amarrada com um laço, mas ainda é um presente.

“A água é a única bebida
para um homem sábio”
Henry David Thoreau

Gestores de escolas estaduais
sul mineiras recebem

capacitação sobre Caixa Escolar
Entre elas, estão as escolas de Borda da

Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji,
Senador José Bento e Congonhal

No período de março a abril, 74 escolas
estaduais da jurisdição da
Superintendência Regional de Ensino
(SRE) de Pouso Alegre estão recebendo
capacitação sobre a nova resolução da
Caixa Escolar – SEE/MG 2245/2012. A
Caixa Escolar tem o objetivo de gerenciar
os recursos financeiros necessários
para a realização do processo de
educação escolar.
 A diretora financeira da SRE Pouso

Alegre, Thaís Camargo Oliveira, é a
responsável pelas capacitações, que
serão divididas em quatro ocasiões para
atender aos presidentes da Caixa
Escolar, os presidentes da Comissão de
Licitação, tesoureiros e assistentes
técnicos da Educação Básica (ATB).
Com a capacitação, eles poderão
executar suas atividades nas escolas de
acordo com a nova resolução.

A atividade já foi realizada nos dias 21
e 22 de março, no polo Pouso Alegre, 

para as escolas estaduais dos
municípios de Borda da Mata, Pouso
Alegre, São Sebastião da Bela Vista e
Tocos do Moji.
 Já  as  esco las  de Bom  Repouso,

Camanducaia, Cambuí, Córrego do Bom
Jesus, Extrema, Itapeva, Munhoz,
Senador Amaral e To ledo foram
capacitadas no período de 25 a 26 de
março, no polo Camanducaia.

A terceira capacitação está marcada
para  3 e 4 de abril, no polo Ouro Fino,
para as escolas de Albertina,
Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião e
Ouro Fino.
 E  por fim,  receberão a  capacitação

novamente no polo Pouso Alegre, nas
datas de 8 e 9 de abril, as escolas das cidades
de Congonhal, Ipuiuna, Senador José
Bento, Silvianópolis, São João da Mata,
Espírito Santo do Dourado, Bueno Brandão,
Estiva, Cachoeira de Minas, Santa Rita do
Sapucaí, Heliodora e Careaçu.
 

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  
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Prefeitos da região se encontram com
Presidente da Funasa para conseguir recursos

para tratamento de Esgotamento Sanitário
Os prefeito s de Tocos do Moji,

Toninho Rodrigues e o de Senador José
Bento, F lávio de Souza P into
part iciparam de uma reunião no

Marques Plaza Hotel em Pouso Alegre
com o Presidente da Funasa, Gilson de
Carvalho Queiroz Filho onde foi tratado
a respeito de projetos e recursos da

União para o  tratamento   do
Esgotamento Sanitário. Na reunião,
prefeitos de várias cidades também
participaram do encontro.

Presidente da Funasa falando aos presentes e os Prefeitos: Antonio Rodrigues da Silva(Tocos do Moji); Rovilson Edivino
Ferreira(Albertina); Benedito Porfírio Borges(Silvianópolis); Gilson Queiroz de Carvalho Filho(Presidente da Funasa);

Rosângela Maria Dantas(Inconfidentes); Flávio de Souza Pinto(Senador José Bento); Dirceu Marques Dias(Cambuí);
Carlos Augusto Tenório Dionísio(Cachoeira de Minas).

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

“ A água  é tal qual a terra por onde ela atravessa”
Teofrasto


