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TRIBUNA  POPULAR
BORDA DA MATA, BOM REPOUSO, TOCOS DO MOJI, SENADOR JOSÉ BENTO

Prefeitura de Borda da Mata faz investimento recorde
na Secretaria Municipal  da Saúde na atual gestão
O valor exigido por Lei é de 15% da arrecadação, mas em Borda da Mata, este percentual chega a quase 24%

Confira algumas das ações da Secretaria, como a criação da 6ª equipe do PSF,  deixando a cidade  a mais abrangente da região neste Programa, na  Página 2

Na próxima edição,
entrevista exclusiva do
prefeito de Borda da
Mata Edmundo ao
Tribuna Popular.

Não percam!!!

Vereador Walter Barbinha - Borda da Mata
“Trabalhar para o bem da comunidade”

Este é seu lema de trabalho
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Praça Antonio Megale, 47/1
Centro - Borda da Mata

Odontologia Estética e Preventiva
 Endodontia - Próteses

Tel.:9804-8467(Vivo)/9113-4034(Tim)
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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
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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

Prefeitura de Borda da Mata
realiza investimentos recorde

na Secretaria de Saúde
A Secretaria de Saúde é prioridade em

Borda da Mata. De acordo com o prefeito
Edmundo Silva Junior, com base nas
solicitações da população, o setor é o
que mais vai receber atenção da
Administração. Para isso, a
infraestrutura, a equipe de médicos e
profissionais da Saúde e os serviços

prestados estão sendo otimizados. Além
de tudo isso, a Prefeitura acaba de criar a
6ª equipe do PSF, tornando-se a cidade
com mais abrangência no atendimento
de PSF. Segundo o prefeito Edmundo,
esta equipe vai atender o distrito do
Sertãozinho, os bairros da Serrinha,
Palma, entre outros.

Todos Postos de Saúde de Borda da Mata
passam por reformas neste início da

nova gestão de Edmundo
Os Postos de Saúde do Bairro

Santa Cruz, do Distrito Cervo  e a
Unidade Básica de Saúde (UBS)
Monsenhor Pedro Cintra no Centro
passaram por reforma nos primeiros
meses do ano de 2013.

A UBS Monsenhor Pedro Cintra
recebeu pintura completa e colocação
de piso na área de ventilação, além
de adequação de salas e banheiros.
No Cervo e Santa Cruz, os postos

Reestruturação da Secretaria
Municipal de Saúde
de Borda da Mata

Além das obras de infraestrutura, a
Secretaria de Saúde de Borda da Mata
está sendo reestruturada. Várias reuniões
com os médicos, dentistas,
farmacêuticos, enfermeiros, técnicos,
agentes, motoristas, recepcionistas,
entre outros de todos os setores, foram
realizadas pela vice-prefeita e médica
Rosângela Rocha Monteiro, a gestora
hospitalar Márcia Monteiro, a secretária
de Saúde Nádia Maria dos Santos Pádua
e o coordenador do Programa Estratégia
Saúde da Família (ESF), André Luiz
Siqueira, para aprimorar o atendimento,
como adequação  de horários,
esclarecimentos à popu lação,
responsabilidade dos funcionários,
normas e prazos para marcação de

exames e consultas, entre outras.
O Pronto Atendimento conta com uma

equipe de dez técnicos em enfermagem,
oi to enfermeiros e oi to médicos
plantonistas que se revezam 24 horas por
dia, todos os dias da semana. A Secretaria
de Saúde conta com oito dentistas,
quatro pediatras, três ginecologistas,
dois clínicos, um cardiologista, um
psiquiatra, dois fisioterapeutas, um
cirurgião geral, uma psicóloga e duas
farmacêuticas. Cada equipe do Programa
Estratégia Saúde da família também tem
um médico, um enfermeiro e um técnico
de enfermagem que atendem na Unidade
Básica de Saúde do respectivo bairro.
São cinco equipes e a sexta equipe vai
ser criada no município.

foram ampliados, além da troca de
piso  e pintu ra , estão  sendo
construídas recepção, sala de vacina,
sala para agentes, sala de reuniões e
consu l tó rio  específ ico  para
atendimento ginecológico.

O posto  da Santa Cr uz está
funcionando temporariamente em
uma casa alugada no mesmo bairro
duran te a obra . No  Cer vo , o
atendimento é feito normalmente no

posto , por se tratar de um prédio
grande, não houve necessidade de
mudança.

O projeto para ampliação do Posto
de Saúde do Distrito Sertãozinho já
es tá e m dese nvo l vim ent o  pa ra
também ser reformado e ampliado. O
atendimento vai ser transferido em
abril para outro local no  distrito,
co nhe cido  co mo Club inho ,
enquanto a ampliação for realizada.

Posto de Saúde do Cervo

Posto de Saúde da santa Cruz

UBS Monsenhor Pedro Cintra

D ia  “ D”  d a  ca mp an ha  d e
vacinação contra gripe é 20/04 no
Centro Médico em 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 8h às 17h. 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.

Campanha de
Vacinação contra
a Gripe

Projeto Minas Olímpica comemora
 Semana Mundial da Atividade Física

Entre 1 e 8 de abril, é comemorada a
Semana Mundial da Atividade Física. Em
Borda da Mata, os alunos do Projeto
Minas Olímpica coordenados pela
professora Rosi Chicano, promoveram
atividades na academia “Ginástica para
Todos” na Avenida João Olivo Megale
com a interação das pessoas que
passaram pelo local. As atividades
aconteceram na segunda e quarta,
durante os horários das aulas do projeto.

Comemoração
da Semana
Mundial da
Atividade

Física

Prefeitura de Borda da Mata
instala lixeiras no centro da cidade
Na primeira semana de abril, o

Departamento de Obras realizou a instalação
de lixeiras no centro de Borda da Mata. A
medida faz parte de uma série  para melhorar
a coleta de lixo no município. O Departamento

de Obras diz que optou por colocar lixeiras
de inox devido a durabilidade ser bem maior.
Em contrapartida, a Prefeitura pede a
colaboração dos cidadãos para manter a
cidade limpa.

Lixeiras de Inox na Praça Central
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

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

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

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

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

PANIFICADORA 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

Cursos profissionalizantes
gratuitos do PRONATEC serão
oferecidos em Borda da Mata

O CRAS Sebastiana Marques já está
fazendo pré-matrículas para os cursos do
PRONATEC (Programa Nacional de
Acesso Técnico e Emprego) que serão
realizados em Borda da Mata. Os cursos
de balconista de farmácia, auxiliar de
contabilidade e operador de computador
terão início no final de abril e serão
ofertados pelo Instituto Federal de
Inconfidentes. Os interessados devem
ter ensino fundamental completo. Mais
informações no Cras ou pelo telefone
3445-2315.

Quem pode se inscrever nos cursos?
· Trabalhadores, inclusive agricultores

familiares, silvicultores, agricultores,
extrativistas e pescadores;

· Povos indígenas;
· Comunidades quilombolas;
· Adolescentes e jovens em

cumprimento  de medidas
socioeducativas;

· Desempregados;
· Pessoas com deficiências;
· Pessoas que recebem benefícios dos

programas federais de transferência de
renda ou que estejam cadastradas no
CadÚnico;

· Praças do Exército e da Aeronáutica
com baixa do Serviço Mili tar ou
Atiradores de Tiro de Guerra;

· Estudantes matriculados no Ensino
Médio das escolas públicas, inclusive
na Educação de Jovens e Adultos.

Balconista de Farmácia – Início
previsto para o dia 30/04/2013

Comercializa e atua na dispersão de
medicamentos e correlatos. Interpreta

receitas prescritas pelo médico e presta
os devidos esclarecimentos no que se
refere ao uso correto dos medicamentos.
Auxilia na organização do
estabelecimento farmacêutico, no
controle de estoques e no
armazenamento de medicamentos.
Trabalha sob a supervisão do
profissional farmacêutico.

Carga Horária : 240 horas
Esc olaridade Mínima: Ensino
Fundamental Completo

Operador de Computador - Início
previsto para o dia 06/05/2013

Instala, configura e opera sistemas
operacionais cliente, aplicativos de
escritório e periféricos. Organiza entrada
e saída de dados em sistemas de
informação, conforme procedimentos
técnicos de qualidade e atento às normas
e políticas de segurança da informação e
de respeito à propriedade intelectual.

Carga Horária: 160 horas Escolaridade
Mínima: Ensino Fundamental II
Incompleto

Auxiliar de Contabilidade - Início
previsto para o dia 29/04/2013

Organiza documentos e efetua sua
classificação contábil. Gera lançamentos
contábeis, auxilia na apuração dos
impostos, concilia contas e
preenchimento de guias de recolhimento
e de solicitações, junto a órgãos do
governo. Emite notas de venda e de
transferência entre outras. Realiza o
arquivo de documentos.

Carga Horária: 160 horas Escolaridade
Mínima: Ensino Fundamental Completo

Aluna da Rede Municipal de Borda
da Mata é garota propaganda do
Sistema de Ensino NAME/COC

A aluna do 6º ano da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra, Yasmin Moraes
Simões, é garota propaganda dos materiais
publicitários do sistema de Ensino NAME
da editora COC. A aluna foi escolhida em
2012 enquanto era aluna da Escola

Aulas dos cursos técnicos em Borda da Mata
começam na primeira semana de abril

As aulas da primeira turma do Curso
Técnico em Transações Imobiliárias
oferecido em Borda da Mata na
modalidade EAD pelo convênio
IFSULDEMINAS (Instituto Federal
de Ciência e Tecnologia do Sul De

Minas) e IFPR (Instituto Federal do
Paraná) começaram na terça-feira,
dia 02/04/2013, na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra.
O Curso Técnico em Agente
Comunitário de Saúde começou na

quinta-feira, dia 04/04/2013. As
aulas são noturnas, ministradas uma
vez por semana via videoconferência
com a presença do tutor Diego
Lázaro Xavier. As apostilas são
oferecidas pelos Institutos.

Professora Diva Ribeiro, do bairro Santa
Rita, durante uma viagem cultural da escola
a São Paulo, acompanhada do pai Antonio
de Oliveira Simões e da professora Paula
Adejane Silveira.

A mãe da menina, Cristiane Conceição

Moraes Simões, enfatizou que a filha ficou
muito contente com a escolha e, portanto,
está muito orgulhosa da filha, “todo o
esforço dela foi reconhecido e também é
um incentivo pra ela continuar estudando
para se destacar”.

Yasmin Moraes no estúdio e  com seu pai Antonio de Oliveira

Curso de Agente de Saúde

Curso de Agente em Transações Imobiliárias

CEMEI Professora Ana Cabral
de Borda da Mata completa

um ano de atividade
Um ano depois da inauguração em

Borda da Mata, o CEMEI atende quase
200 crianças de 4 meses a 5 anos de idade.
As crianças que estudam no Centro
Educacional têm ótimas instalações,
professores e monitores qualificados e
treinados periodicamente, merenda
escolar com produtos de primeira linha,
receitas que agradam os pequenos e
seguem as necessidades nutricionais e
projetos pedagógicos que auxiliam no
desenvolvimento.
 Na festa de comemoração de um ano

de atividade, no dia 03/04/2013, as
crianças do 2° estágio, da professora
Rosilei Maria de Deus Barbosa, fizeram

uma apresentação  teatral em que
prepararam o bolo do aniversário da
escola. Depois, todos os alunos, cantaram
parabéns e até sopraram a velinha do
bolo. Durante a festa, estavam expostos
os trabalhos realizados durante a semana
com o tema da festa.

O CEMEI Professora Ana Maria Cabral
dos Santos foi inaugurado em 31/03/2012
em solenidade que reuniu autoridades e
moradores. Na ocasião, a professora Ana
Cabral foi homenageada pela atuação
religiosa e social durante a vida. As aulas
no CEMEI começaram no dia 02/04/2012.

Neste um ano de atividade, o CEMEI
já realizou  diversas at ividades de

interação entre
crianças, pais e
comunidade, entre
elas, a primeira
Festa da Família,
Projeto Brinquedos
e Brincadeiras
Antigas, Meio
Ambiente, além
das datas
comemorativas que
sempre são
trabalhadas.

Alunos do CEMEI e da Creche de Borda da Mata
comemoram a Páscoa com brincadeiras e chocolate
A Páscoa do CEMEI Professora Ana

Cabral dos Santos e da Creche Madre
Teresa de Saldanha foi comemorada com
muito entusiasmo entre as crianças.
Cada professo ra organizou
apresentações, as quais foram

encenadas para todas as turmas das
respectivas escolas.

Os alunos receberam lembrancinhas
confeccionadas pelas professoras e ovos
de chocolate. De acordo com a
coordenadora da Creche e do CEMEI,

Rosemary Cardoso Arruda Moreira, foram
distribuídos 356 ovos para os alunos das
duas escolas.

Na mesma semana, os alunos também
comemoraram e fizeram trabalhos sobre o
Dia do Circo, que é festejado no dia 27 de
março.

Comemoração da Páscoa

Comemoração do Dia do Circo

Festa de
aniversário

do CEMEI
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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

Prefeito de
Borda da

Mata
Edmundo

Silva Júnior
cria Lei para

arrumar
chegadas das
propriedades

rurais
A Lei nº  1 .809 /2013, criada  e

sancionada pelo Prefeito  Edmundo
Silva Júnior, e aprovada pela Câmara
Municipal, dispõe sobre a utilização
de maqu inário 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.

Com esta Lei, todas as disposições
em  co ntrá rio  sã o  r evogada s,
inclusive a Lei nº 1.314/2002, que
tratava da utilização de maquinários
municipais em estradas particulares,
porém com restrições.     

A Prefeitura de Borda da Mata
enviou este Projeto de Lei à Câmara
Municipal  para que o  município
pu de sse  r eso lver  um a que st ão
antiga e difíci l dos moradores da
zo na  ru ra l .  At é o  m om ent o ,  o
município só era permitido arrumar
as  e st r ada s pri nci pa is,  ma s as
chegadas, ou  seja, na propriedade
dos munícipes não  podia, o  que
dif icu l t ava mui to  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, o s
problema s que podem enfrentar
para ter que sair com alguma pessoa
doente, à noite, ou  com chuva.

A Lei visa é realmente facilitar a
vi da  de ss as pes so as qu e m ui to
con tr ibuem para  o  c resc imen to
econômico do município. De acordo
com o prefeito Edmundo, nada mais
justo do que arrumar essas estradas
até as propriedades, pois a  Lei da
manei ra que est ava acabava até
sendo  injusta com esses moradores,
po is  o s  da z ona u rbana  s ão
privi legiados, po is o s benefícios
chegam a sua porta. “Se podemos
arrumar as ruas que ficam em frente
as casas das pessoas da cidade, por
qu e não  podemo s arr um ar  a
chegada da propriedade do homem
do campo? ” quest iona o  prefeito
Edmundo e acrescenta “mas com a
aprovação desta lei, as coisas vão
melhorar para o produtor  rural  que
terá mais este benefício oferecido
pelo  município  e aproveito  para
ag ra dec er  a  ag i l ida de  dos
ve re ado re s que  s ouber am
reconhecer a importância desta Lei,
aprovaram com urgência e por isso
qu e já es tam os  f aze ndo  e ss es
serviços em diversos lugares, com
a intenção, é claro, de atender todo
município”.

Professores e Alunos da EJA de Tocos do Moji
socializam projeto “Resgatando Valores”

No dia 04 de Abril, professores e
alunos da EJA da Escola Manoel
Rodrigues Machado  de Tocos do Moji
fizeram à apresentação do Pro jeto
“Resgatando Valores” aprendizagem
efetiva, com o tema de Emoções para este
mês, o mesmo está sendo trabalhado em

todas as escolas da Rede Municipal de
Ensino.

Este projeto deu-se em virtude da
necessidade de uma educação voltada
não meramente para os conteúdos, mas
também, e principalmente, para a
formação de um cidadão ético e

comprometido com as questões sociais.
A apresentação  contou  com a

presença do   prefei to Toninho
Rodrigues, da Diretora de Educação
Lucilene Santos da Rosa, da
Coordenadora Nilcelene A. Alves e de
Pedagogos.

Apresentação do Projeto “Resgatando Valores”

Emater de Tocos do Moji apresenta os
resultados de 2012 à Câmara Municipal

A Emater de Tocos do Moji apresentou no final de março à Câmara Municipal o relatório das atividades realizadas
pela empresa em 2012, quando os Vereadores puderam acompanhar de perto os resultados obtidos pela Emater e as

vantagens que ela traz para o município.

Prefeitura de Borda da Mata intensifica fiscalização aos terrenos
baldios do
município

De acordo com o Código de Posturas
do Município, Lei n° 506/1967, a qual foi
al terada pela Lei 1.679/2011, os
proprietár ios precisam manter os
terrenos limpos, livres de mato e/ou lixo.

Por isso, os proprietários que não
estiverem com suas localidades de
acordo com o Código de Postura do
Município serão no tificados para
regularizar a situação. Segundo a Lei
1.679/2011, os donos de imóveis com
frente para vias pavimentadas em
paralelepípedo, bloquetes e asfalto, são
obrigados a pavimentar suas calçadas e
construir muros com no mínimo 50
centímetros de altura.

Os proprietários têm 15 dias para
limpeza do terreno e 180 dias para fazer
muro e calçada a partir da data da
no tificação. Em caso de
descumprimento, os mesmos são
multados, com base na Lei.

A Prefeitu ra sempre orientou  as
pessoas a cuidarem de seus terrenos,
mas como ainda estava havendo muita
reclamação  da população , ela está
tomando esta atitude para que o
problema seja realmente solucionado.

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Visite o site do
Tribuna Popular

400 visitas diárias



TRIBU NA PO PUL AR 5

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.

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.

Técnicos do CRAS Sebastiana Marques em
Borda da Mata realizam “Grupo de Mães”

Teve início no dia 03 de abril, no CRAS
Sebastiana Marques, o “Grupo de
Mães”. O encontro acontece toda
quarta-feira às 14h e é destinado
principalmente às mães que recebem os
benefícios do Programa Bolsa Família

ou dos programas socioassistenciais do
município. 

O Grupo tem por objetivo
proporcionar, através da intervenção
socioeducat iva, um espaço para a
reflexão de temas inerentes à família,

oportunidades para que as mães
desenvolvam suas potencialidades e
capacidades, fortaleçam vínculos
familiares e sociais, resgatem a auto-
estima, para assim, viverem de forma
digna e autônoma.

Reunião do Grupo de Mães do CRAS de Borda da Mata

Escolas de Borda da Mata recebem técnicos
do CRAS para palestras sobre Bolsa Família

A equipe do CRAS Sebastiana Marques e a
Assistente Social Selma Maria de Sousa Moreira,
Gestora do Programa Bolsa Família em Borda da
Mata, participaram de reunião com os pais dos alunos
da EELAM no dia 03/04/2013 às 19h30.
Durante o mês de abril, todas as escolas do município
receberão os técnicos do CRAS e do Programa
Bolsa Família. Os encontros têm como objetivo
orientar a população sobre o programa, sobre as
responsabilidades dos beneficiários e esclarecer
dúvidas.

Palestra da equipe do CRAS na EELAM

CRAS Sebastiana Marques de Borda da Mata fala
sobre o Benefício de Prestação Continuada na APAE
Os técnicos do Cras Sebastiana

Marques estiveram na APAE no dia 04/
04/2013 às 14h num encontro com os pais
dos alunos para falar sobre o Benefício
de Prestação Continuada - BPC.

O BPC é um benefício da Política de

Assistência Social,  que integra a
Proteção Social Básica no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social –
SUAS e para acessá-lo não é necessário
ter contribuído com a Previdência Social.
É um benefício individual, não vitalício e

intransferível, que assegura a
transferência mensal de um salário mínimo
ao idoso, com 65 anos ou mais, e à pessoa
com deficiência, de qualquer idade, com
impedimentos de longo prazo, de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial.

Palestra da equipe do CRAS
sobre o BPC na Apae

Praça cent ra l do  d is tri t o
Cervo  em Borda da  M at a
recebe novo projeto urbanístico

A Praça central do distrito Cervo
recebeu projeto de urbanização igual
ao da Praça Antonio Megale de Borda
da Mata. Foram plantadas gramas,
flores e ipês brancos para deixar o

centro do distrito ainda mais bonito e
harmonioso. A praça ainda vai receber
calçamento com pedras São Domingos
e nova iluminação, que já está em fase
de licitação.

Borda da Mata recebe operação
tapa buracos após período chuvoso

O Departamento de Obras realiza
operação tapa buracos em Borda da
Mata. Em função do período chuvoso,
alguns pontos precisam de manutenção,
por isso várias ruas do município estão
sendo recuperadas com massa de asfalto.

A  Avenida João Olivo Megale, parte do
Bairro São Judas Tadeu e todas as ruas
que precisavam do Bairro Nossa Senhora
de Fátima foram recapeadas. Durante o
mês de abril, mais localidades do município
vão continuar recebendo a operação.

Operação Tapa Buracos em Borda da Mata

Novo projeto
paisagístico na

Praça do
Distrito do

Cervo
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

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

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

Tel.:3425-3500

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

Prefeito de Tocos do Moji e Secretário
 de Turismo participam de reunião do
“Caminho da Fé” em Águas da Prata

O Prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues junto  com o Chefe de
Departamento de Cul tura Márcio
Flausino, estiveram no dia 22 de março

em Águas da Prata - SP, em visita a Sede
do Caminho da Fé no qual o município
de Tocos do Moji faz parte. Em reunião
com a Diretoria, Prefeitos e

representantes de outros municípios que
fazem parte do Caminho da Fé discutiram
propostas e projetos para melhor atender
os peregrinos.

Prefeito Toninho Rodrigues e
Secretário de Turismo, Márcio
Flausino em Águas da Prata

No dia 08 de abril, teve início, no Bairro
Paredes em Tocos do  Moji,  o 2º
Campeonato de Futebol Society, que
conta com equipes participantes de
várias localidades, sendo divididas em
duas chaves. Chave A – Paredes, Raysa,
Tocos do Moji e Espraiado. Chave B –
Diefra Paredes, Persigueiro, Santa Rita
e Pinhal Redondo. O evento, organizado
por JAD, terá total apoio da Prefeitura e
Câmara  Municipal. No primeiro jogo, os
donos da casa receberam o time de
Tocos do  Moji dando  abertura a
competição e a final está prevista para
acontecer no dia 26 de maio.

O Prefeito Toninho Rodrigues esteve
presente na primeira partida
prestigiando ao evento junto com os
jogadores e os organizadores.

Bairro Paredes em Tocos do Moji dá início
ao 2º Campeonato de Futebol Society que
conta equipes participantes de várias localidades

Prefeito
Toninho
Rodrigues
com os
organizadores

Time de Tocos do Moji Time do bairro Paredes

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Homem é preso baseado
na Lei Maria da Penha

 por tentar entrar a força
na casa da ex-esposa

No dia 15 de março, a PM foi acionada pela senhora M.S.B a qual alegava pelo
telefone que seu ex-marido J.L.B estava na porta de sua residência bastante exaltado,
tentando entrar a força em sua casa. No local a PM constatou a veracidade da
denúncia feita pela Srª M.S.B, sendo que o autor foi abordado e preso em flagrante
delito.

Autores de furto e
receptadores são presos

No dia 25 de março, em continuidade ao atendimento de uma ocorrência de Furto
a residência ocorrida no dia 22 de março, onde foram furtados um GPS, um relógio,
um modem e um perfume, a PM obteve informações a respeito de quem seriam os
autores do referido furto. Durante as diligencias, foi localizado o autor L.H.S de 16
anos, o qual após assumir sua participação no furto, apontou ainda o adolescente
A.M.N de 16 anos como sendo o outro autor, sendo ambos presos e encaminhados
para Delegacia de Polícia. Posteriormente foram localizadas as pessoas as quais
haviam comprado os objetos furtados, sendo todas presas e conduzidas pelo crime
de Receptação.

Polícia Militar de Borda
da Mata recupera veículo

furtado em que proprietário
deixa chave no contato e
vai a baile por três horas

durante a madrugada
No dia 30 de março, por volta das 1h da manhã, a PM de Borda da Mata foi

procurada pela vítima B.P.S.L., o qual alegou que estacionou seu veículo nas
proximidades da Casa do Compadre, local onde ocorria um “Baile Brega”, deixando
a chave no contato. Relatou ainda que quando retornou, por volta das 04 horas da
manhã, percebeu que seu veículo havia sido furtado. Foi realizado intenso
rastreamento pelas estradas vicinais e rotas de fuga no município sendo que a PM
logrou êxito em localizar o veículo abandonado no bairro da Palma.

Menino de três anos é
encontrado sozinho
na rua e sua mãe é

conduzida a Delegacia
 No dia 03 de abril, a PM de Borda da Mata foi procurada pela solicitante B.R.S. a

qual alegou ter encontrado uma criança de apenas 03 anos de idade sozinha na rua
próximo ao seu local de trabalho. Após levantamentos juntamente com o Conselho
Tutelar, foi identificado que a criança seria filho da autora D.M.P.A de 16 anos. Após
a autora ser encontrada, esta relatou que estava dormindo com seu filho em casa e
quando acordou percebeu que o mesmo havia saído de casa. Diante o exposto a
Autora foi apreendida e conduzida até a Delegacia de Polícia. A criança foi entregue
ao pai, o qual detém a guarda provisória.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!
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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%.

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

Encenação da Paixão e Ressurreição de Cristo
em Bom Repouso é feita por mais de 150 atores
Aconteceu em Bom Repouso, nos dias

22,23 e 26 de março, a encenação da Paixão
de Cristo feita pelos jovens do município
que contou com mais de 150 atores, que
encenaram a entrada de Jerusalém até a
sua  ressurreição, levando o público a se

emocionar com a história do amor de Deus
pela humanidade manifestada por Jesus
Cristo.

Tanto a população da cidade, quanto
os visitantes, além da emoção, ficaram
impressionados com a dedicação é fé dos

atores que não mediram esforços para
ensaiarem e apresentarem um  lindo
espetáculo. “Foram muitos dias de ensaio
para que essa encenação fosse
apresentada ao povo”, diz um dos
participantes.

Encenação da Paixão de Cristo e a multidão acompanhando

Associação Comunitária
Amigos do Povo de Bom

Repouso adquire três
carros para a Secretaria

Municipal de Saúde

A  Associação Comunitária Amigos do Povo “ACAP”, que gerencia o
Clube Literário e Recreativo de Bom Repouso adquiriu três

veículos 0 KM para a Secretaria Municipal de Saúde.

Márcio Lobão
Locução e Eventos

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

Locutor, radialista, DJ e sonorização

Lyra João Paulo II de Bom Repouso recebe
Premiação do Governador Antonio  Anastasia

A AMABRE de Bom Repouso mais
uma vez é reconhecida pelos projetos
desenvolvidos, com o apoio do Prefeito
Edmilson Andrade. A Lyra João Paulo II
é contemplada pelo Programa Bandas de
Minas. Uma iniciativa do Governo do
Estado por meio da Secretaria de Cultura,
em parceria com a CODEMIG. O programa
é voltado para a preservação e

manutenção das Bandas Civis de música
de Minas Gerais. Faz parte desse
programa a participação da Lyra João
Paulo II em cu rsos e o ficinas de
capacitação e aperfeiçoamento artístico.

A solenidade fo i no  auditório
Juscel ino Kubi tscheck da cidade
Administrativa, em Belo Horizonte, no
dia 12 de março e contou com a presença

do governador Antonio Anastasia e
também do prefeito Edmilson. A Lyra
João Paulo II estava entre as 81 bandas
contempladas. Foram inscritos 263
projetos, sendo que 33% das bandas
receberam instrumentos, medalha de
Honra ao Mérito e  um Certificado de
Participação no Programa Bandas de
Minas.

Solenidade de entrega em Belo Horizonte com a presença de Anastasia e Edmilson

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
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

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMBUÍ-MG.
Edital para registro de loteamento. ANTONIO FELIPPE DE SALLES
NETO, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca, na
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os interessados que a
Prefeitura Municipal de Bom Repouso, inscrita no CNPJ n.º
18.675.892/0001-96, estabelecida na Ala. José da Silva Brandão, n.º
438, Centro, no município de Bom Repouso/MG; depositaram neste
Serviço de Registro os documentos necessários exigidos pelo Art. 18,
da Lei 6766/79, para o registro de 01 Loteamento denominado de:
“CONJUNTO HABITACIONAL VER. LUIZ BATISTA DA
COSTA”, para fins residenciais e comerciais, com as seguintes
características: O loteamento se encontra localizado no Bairro N. Sra.
do Rosário, no município de Bom Repouso/MG, com área total de
24.200,00 m², a ser desmembrado em 05 (cinco) quadras, perfazendo
um total de 50 (cinquenta) lotes com área total das quadras de
12.265,70 m²,  área destinadas às ruas de 7.019,30 m², áreas verdes
de 4.251,39 m² e 663,61 m² de áreas destinadas à preservação
permanente; o desmembramento encontra-se amparado pela Lei 0295/
2003 de 30 de dezembro de 2003. A referida gleba encontra inserida
no perímetro urbano e está devidamente registrada neste cartório sob
a matrícula n.º R-3.M-12.597, Fls. 001, Livro 02, em 26/01/2012,
com área total de 24.200,00 m² com as seguintes confrontações:
Aparecido Luiz Brandão, Antônio Bento da Silva, Vicente Andrade
Brandão e com a Estrada Municipal; em conformidade ao projeto e
planilha do Loteamento elaborado pelo engenheiro civil responsável,
o Sr. Antônio Silva Moreira, CREA 29.766/D-MG, que ficarão
devidamente arquivados neste Serviço de Registro, sendo o referido
imóvel registrado pela matrícula R-2.M-12.597 de 26/01/1989. O
loteamento destina-se a zona residencial e comercial urbana e foi
aprovado pela Prefeitura Municipal de Bom Repouso conforme Decreto
n.º 046/2013, de 21 de fevereiro de 2013, expedido e publicado pelas
demais repartições competentes. E, para conhecimento de todos
expediu-se este Edital, que será publicado em jornal de circulação
regional, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 dias,
contados da data da efetiva publicação. Eu, (Oficial) subscrevi.
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

* Promoção até 15/05/2013 ou enquanto durar o estoque.

2013
Ano de grandes promoções* na

Mês de Abril

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

Duchas - Várias marcas
Super promoção!!!

Churrasqueira de
carrinho de ferro fundido

Venha Conferir!!!

Compressor de ar
Chiaperini

Super promoção!!!

Telhas de cimento
Várias cores

Super promoção!!!

Chuveiro Eletrônico
Corona

R$125,00
Furadeira Skil

R$117,00
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Cinco Vereadores de Borda da Mata participam do III
Congresso Mineiro de Vereadores em Belo Horizonte
Orientar e capacitar, com esses

objetivos o III Congresso Mineiro de
Vereadores aconteceu em Belo Horizonte
no início  de março. Com
aproximadamente 800 representantes do
poder legislativo municipal de diferentes
regiões de Minas Gerais, o evento
apresentou os deveres e desafios para
os vereadores que assumiram seu
mandato no início deste ano. De Borda
da Mata, cinco vereadores participaram
do Congresso que foram Herbert, Juarez,
Magali, Jorginho e Ditinho Arthur.

Na primeira palestra do encontro, o
Presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais - ALMG, Deputado Dinis
Pinheiro, expôs a importância do vereador
no processo democrático  dos
municípios. Para o Deputado, “o vereador
tem uma missão recheada de trabalho no
dia a dia, participando da vida social das
pessoas”, destacou.

Para o vereador Thiago Sabino, do
município de Além Paraíba, o vereador é
o ponto de ligação entre o cidadão e o
poder executivo. “Um papel importante
do poder legislativo municipal é fazer o
intercâmbio entre a população e o poder
executivo, tentando passar para o prefeito
os anseios da população”, ressaltou.

Para o  Presidente da Associação
Mineira de Municípios – AMM, Ângelo
Roncalli, o Congresso tem o objetivo de

discutir vários aspectos do legislativo
municipal, além da troca de experiências.
“Esse congresso  proporciona a troca de
experiências entre os vereadores e, acima
de tudo, extrai uma pauta que dê
subsídios ao movimento municipalista
para que nós possamos sempre
representá-los e fortalecer as Câmaras
municipais”, concluiu.

O Governador de Minas Gerais,
Antonio Anastasia, considerou de
grande importância um encontro entre os
legisladores municipais mineiros e
destacou o papel deles como elo entre o
Prefeito e a população. “Eu queria
cumprimentar a AMM por essa iniciativa
de t razer vereadores de todos os
municípios, principalmente, vereadores
de primeiro mandato. O legislador
municipal tem a responsabilidade de ser
um elo de comunicação entre o cidadão e
o prefeito, tendo, portanto, um papel
muito popular”, acrescentou.

Além do Governador do Estado,
Antonio Anastasia, o Presidente da
AMM, Ângelo Roncalli e o Presidente
da ALMG, Dinis Pinheiro, o III Congresso
Mineiro de Vereadores também contou
com a presença do Deputado Federal,
Weliton Prado, o Vice-Prefeito de Belo
Horizonte, Délio Malheiros e o Presidente
da Câmara de Vereadores de Belo
Horizonte, Léo Burguês.

Herbet, Magali,
Ditinho Arthur,
Jorginho e
Juarez

Palestra do
Congresso

de
Vereadores

Vereador Valter Barbinha fala
sobre sua atuação na Câmara de
Vereadores de Borda da Mata

O vereador do Distrito do Cervo em
Borda da Mata, Vivalde Riamundo da
Silva(Valter Barbinha) que está em sua
segunda gestão, desde a sua primeira
vem trabalhando arduamente para
melhorar a qualidade de vida da
população de seu distrito. Entre tantas
coisas que ajudou o Executivo, foi a
implantação de pó de brita nas estradas
rurais do município. Segundo ele,
incentivou demais a Prefeitura a fazer tão
importante obra.

Agora, nesta gestão, ele começa da
mesma maneira que trabalhou na primeira,
lutando para conseguir melhorias para o
seu Distrito e bairros próximos.

Durante as reuniões da Câmara, ele
também tem uma participação ativa,
dando opiniões, debatendo com os
demais vereadores e buscando sempre
o bem comum.

Ele ressalta que muitas coisas não
dependem dos vereadores, como é o
caso do reajuste do funcionalismo

público. “O que nós podemos fazer é
somente conversar com o Executivo
pedindo para explicar o motivo do
reajuste enviado para nós aprovarmos,
e ele comprova que a Prefeitura não tem
condições de dar reajuste maior, aí o que
fazemos é aprovar o que o município
pode pagar. Não adianta querermos uma
coisa impossível, nosso papel é esse e o
da Prefeitura é ver o valor que pode
pagar. Por isso que aprovamos e
estaremos sempre apoiando  o
funcionalismo, como esta atual
administração que tem sido a que mais
valoriza os servidores, já comprovados
com outros benefícios”, diz o vereador e
acrescenta “gostaria de aproveitar
também para agradecer o prefeito
Edmundo Silva Júnior, que atendendo
nosso pedido, visitou nosso Distrito e
percebeu as necessidades locais e
esperamos que tudo aos poucos vão se
resolvendo, para cada vez mais melhorar
a qualidade de vida de nossa população”.

Vereador Vivalde Raimundo da
Silva(Valter Barbinha)

“As pessoas mais felizes não têm as
melhores coisas. Elas sabem fazer o

melhor das oportunidades que
aparecem em seus caminhos.”
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Informamos que o Sindicato Rural estará atendendo no
município no dia 24 de abril, à partir das 13h no CRAS.

300 Ovos de Páscoa são distribuídos para Rede
Municipal de Ensino de Senador José Bento

A Oficina de Confecção de Ovos de
Chocolate, organizada pelo CRAS, com
apoio da Prefeitura de Senador José
Bento, foi ministrada pela Dona Romilda,
especialista em doces, salgados e

residente no município. A oficina também
contou com o apoio da psicóloga do
CRAS, Ana Marcela Nadur
Figueiredo. Mulheres  e  crianças
aprenderam na prática como é o processo

de fabricação de Ovos de Páscoa. Todos
os 300 ovos feitos foram doados para as
crianças e funcionários da Esco la
Municipal Professora Maria Ferreira da
Costa no dia 27 de março.

Confecção dos Ovos de Páscoa

Entrega  dos Ovos de Páscoa

Secretaria de Assistência Social
de Senador José Bento promove
re u n i ã o  c o m  a s  f a m í l i a s
d o  B o l s a  F a m í l i a  s o b re
o  c u m p r i m e n t o  d a s
 c o n d i ç õ e s  d o  P ro g ra m a
As famílias participantes do Programa

Bolsa Família de Senador José Bento
participaram da reunião promovida pela
Secretaria Municipal de Assistência
Social que aconteceu na tarde de 02 de
abril, no salão de eventos da Escola
Municipal Maria da Costa Ferreira. As

famílias receberam orientações sobre
a importância do cumprimento das
condicionalidades do Programa. No
encer ramento  da reuniã o  fo i
oferecido um lanche para todos os
participantes e muitos puderam tirar
suas dúvidas.

Reunião
no salão
da Escola
Municipal

Começaram na quarta-feira, dia 03, às
14h, as atividades físicas promovidas
pelo Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) de Senador José Bento.
Os exercícios são supervisionados por

uma fisioterapeuta. São realizados
alongamentos e exercícios para o
fortalecimento da musculatura, muito
indicado principalmente para o pessoal
da 3ª idade, mas estão abertos a todos.

CRAS de Senador José
Bento inicia atividades

físicas para a população

Atividades físicas na Praça de Esporte Januário Megale

Abertura do Programa de Intervenção Pedagógica
pela alfabetização na idade certa é realizada em
Varginha com a presença de várias autoridades

Supervisora Elizabeth Dias do Couto e a professora Marina Roberta
Lopes de Senador José Bento participaram deste primeiro encontro.

Foi realizada na Fadiva ( Faculdade de
Direito de Varginha ), a abertura do curso
do Programa de Intervenção Pedagógica
pela alfabetização na idade certa, que
contou com as presenças do Presidente
da Câmara Municipal de Varginha,
Leonardo Ciacci; da Secretária Adjunta
de Educação do Estado de Minas, Sueli
Pires; da Subsecretária de Estado de
Desenvolvimento da Educação Básica,
Raquel Elizabete de Souza; da
Subsecretária de Desenvolvimento da
Educação Básica, Maria das Graças
Pedrosa; da Secretaria Municipal de
Educação de Varginha, Rosana Carvalho
e das responsáveis pelas 08
superintendências Regionais de Ensino
da Região Sul: Campo Belo, Caxambu,
Itajubá, Passos, Poços de Caldas, Pouso
Alegre, São Sebastião do Paraíso e
Varginha. Ao todo estarão reunidos 157
municípios.

O encontro marcou o início da parceria
da Secretaria de Estado de Educação
com as Prefeituras quanto ao apoio e

orientações para a implantação do PIP
Municipal – programa este que já foi
implantado no governo estadual desde
2006 e vem colhendo  frutos com
excelentes resultados nas avaliações
externas dos anos iniciais – PROALFA;
garantindo a Minas Gerais um dos
primeiros lugares da Educação
Fundamental – Anos Iniciais no Brasil. 
“Estamos muito satisfeitos com esta
parceria que só tem a gerar ganhos para
Varginha, para nossos profissionais e
para nossos alunos”, disse Rosana
Carvalho, Secretária de Educação de
Varginha. Importante destacar que a
adesão dos municípios mineiros ao
programa foi unânime e como disse a
Secretária  Adjunta de Educação, na
Educação, a unanimidade é inteligente. 

Durante a capacitação os profissionais

participarão de Minicursos e oficinas
que auxi liarão no processo de
monitoramento das escolas públicas,
além de proporcionar momentos de
socialização de boas práticas entre os
participantes.

Apoiar os professores e especialistas
em educação básica no processo de
intervenção pedagógica, com foco na
sala de aula e no desempenho dos
alunos, garantindo alfabetização no
tempo certo é o principal objetivo  do
PIP –  Programa de Intervenção
Pedagógica. Através do convênio
assinado com a Prefeitura de Senador
José Bento a Secretaria de Estado da
Educação se compromete a oferecer ao
município, apoio  pedagógico  e
operacional  para a formação de equipes
gesto ra e pedagógica para os
professo res da rede municipal de
ensino. O prefeito Flávio de Souza Pinto
disse:   “Estamos muito satisfeitos com
esta parceria que só tem a gerar ganhos
para Senador José Bento, para nossos
profissionais e para nossos alunos”.

Supervisora Elizabeth
e a professora

Marina foram na
abertura

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

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,
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