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O jornal Tribuna Popular informa
que, neste ano de eleições municipais, não
fará e nem publicará, de outra empresa,
nenhuma pesquisa eleitoral e qualquer
pesquisa veiculada, referindo o
nome do jornal, é falsa.
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Professor de História da Prefeitura de Borda
da Mata recebe prêmio nacional de pesquisa
O professor de história Varlei Rodrigo
do Couto é um dos 30 ganhadores, entre
3.965 inscritos no 7° Prêmio Construindo
a Igualdade de Gênero, organizado pela
Secretaria de Política para Mulheres
(SPM), em parceria como Ministério da
Educação (MEC), Ministério da Ciência
e Tecnologia e Inovação (MCTI) e o
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). O
co ncu rso anali so u o s t rabalhos
produ zi dos em redações, artigos
científicos e iniciativas sobre relações
de gênero, mulheres e feminismos. O
event o aco nteceu no au di tório da
Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República, em Brasília/
DF, no dia 17 de maio.
Co m o trabalho “A cidade e as
mariposas: A formação do imaginário
social em torno da prostituição feminina
em Pouso Alegre - MG (1969-1989)”, o
qu al é uma parte do Trabal ho de
Conclusão de Curso do ex-aluno da
Universidade do Vale do Sapucaí
(UNIVÁS). Varlei explica como redigiu o
artigo para concorrer ao prêmio “analisei

como se deu a construção do imaginário
social em torno da figura da mulher
prostituta na cidade de Pouso Alegre
entre os anos 1969-1989, quando se
forma uma campanha de moralização
contra a zona na região cent ral da
cidade. Procurei mostrar que um dos
maiores detentores sobre a memória da
zo na ho je, na verdade atu ou
maciçamente a favor do fechamento da
zona.”
Na categoria concorrida por Varlei graduados, especialistas e estudantes
de mest rado - havi a mai s 2 17
concorrentes, segundo ele, ser o único
ganhador de uma universidade particular
e o único homem premiado foi uma
grande conquista porque apesar de estar
confiante, não acreditava muito “eu
estava concorrendo com milhares de
artigos enviados por pessoas de todo o
terri tóri o naci onal. Concorri com
al gumas das mais co nceit uadas
universidades do país, USP, UNICAMP,
UNESP, UFMG, etc... Quando vi que
tinha sido um dos dois ganhadores foi
uma alegria imensa, pra mim, pra minha

Varlei e a Ministra Eleonora Menicucci

orientadora Elisabete Spíndola e pra
UNIVÁS.”
Além de certificado e o artigo publicado
em um livro com todos os outros artigos,
projetos pedagógicos das escolas e as
redações dos estudantes do Ensino
Médio premiados, o professor recebeu
uma premiação em dinheiro e uma bolsa
de mestrado do CNPq em qualquer
universidade do país e esta última é para
Varlei, a principal conquista “eu sempre
quis seguir a carreira acadêmica. O
ambiente da universidade me fascina. E
agora que tenho a bolsa estou estudando
para passar no processo de seleção do
programa de mestrado da UNICAMP, em
Campinas/SP, universidade que é a mais
conceituada no Brasil na minha linha de
pesquisa que é Gênero, Identidades e
Cultura Material. Se tudo der certo, parto
para o mestrado ano que vem.”
A cerimônia foi conduzida pela ministra
Eleonora Menicucci, da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência
da República.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Cerca de 100 pessoas passam pela
Farmácia Municipal no Centro Médico
Benedito Cobra Neto, em Borda da Mata,
to dos os di as. De acordo com a
estimativa da farmacêutica responsável,
Kassandra Pauliello, são distribuídos
mais de 300 medicamentos todos os dias
“cada receita têm entre dois, quatro ou
até mais pedidos”. Na farmácia, estão
disponíveis diversos medicamentos de
39 classes terapêuticas, entre elas,
remédios para tratamento e prevenção
de osteoporose, hipotireo idismo e
doença de Parkinson.
Al ém daqueles di stribu ídos na
farmácia, são disponibilizados remédios
para as reuniões mensais de hipertensos
e diabéticos do Programa Estratégia
Saúde da Família. As cinco equipes do
programa, incluindo os dois distritos,
Cervo e Sertãozinho, entregam por mês,
mais de 320 mil medicamentos de 48
apresentações.
O Estado fornece glicosímetro e tiras
reativas para medição de glicemia aos
pacientes diabét ico s i nsu linodependentes cadastrados; e insumos
para o tratamento do tabagismo aos

“Distrito dos Fernandes, a véspera de ter na sua torneira uma fonte inesgotável de saúde”
em mais de 200 mil reais, sendo que a
diferença do convênio será com recursos
da Prefeitura de Tocos do Moji.
A Prefeitura também adquiriu um terreno
de 405 m² no valor de 24 mil reais, onde
foram erguidos os reservatórios e a casa
de manutenção “Esta obra vem atender

uma reivindicação antiga da população, já
que anteriormente este benefício esteve
muito próximo de ser concluído, mas só
agora na administração do Prefeito Antônio
Rosário, “Um Governo para o povo”, o
povo será atendido”, conclui o Prefeito
Antonio Rosário.

pacientes que participam do Programa
de Combate ao Tabagismo da Estratégia
Saúde da Família.
Os medicamentos de alto custo são
disponibilizados pela Secretaria de
Estado, conforme explica Kassandra, os
pacientes que precisam destes remédios
recebem os formulários e orientações na
Farmáci a Municipal, os qu ais são
encaminhados pela Secretaria Regional
de Saúde (SRS) à Di ret oria de
Medicamentos de Alto Custo em Belo
Ho rizo nte/MG para aval iação. Os
pacientes com processos deferidos são
incluídos no programa e recebem os
remédios na SRS em Pouso Alegre/MG.
O prazo previsto para encaminhamento
e análise do processo é de três meses.
Os paci ent es de o nco logia e
insuficiência renal, mediante avaliação
do Departamento de Assistência Social,
recebem complemento nutricional. A
Farmácia Municipal também distribui
contraceptivos oral e injetável e o DIU
mediante prescrição médica, além de
preservativos.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Atendimento
na Farmácia
Municipal

Varlei e a professora orientadora Elisabete Spíndola

Em fa se d e a ca b a men t o , a Est a çã o d e
Tra t a m e n t o d e Á g u a d o D i s t ri t o d o s
Fernandes será inaugurada no dia 16 de junho
Encontra-se em fase de acabamento, a
Estação de Tratamento de Água do
Di stri to dos F ernandes, qu e será
inaugurada no dia 16 de junho com a
presença do mentor ilustre Deputado
Bilac Pinto, que confirmou a presença.
Est a obra vem atender u ma
reivindicação antiga da população do
Distrit o do s Fernandes, já que
anteriormente este benefício esteve
muito próximo de ser concluído, mas só
agora nesta administração o povo será
atendido.
A Estação de Tratamento de Água do
Distrito dos Fernandes é originada do
convênio na SEDRU – Secretaria de
Desenvolvimento e Política Urbana no
valor de 150 mil reais, conseguida
através do Deputado Federal e Secretário
Estadual de Desenvolvimento e Política
Urbana(SEDRU) Bilac Pinto e é de suma
importância, pois dará solução a um
problema antigo do Distrito, ela deve ficar

Farmácia Municipal de
Borda da Mata atende
mais de 100 pessoas por dia

1ª Oficina Técnica de
Mandioquinha Salsa é
realizada em Bom Repouso
Aconteceu, no dia 17 de maio, a 1ª
Oficina Técnica de Mandioquinha Salsa
e avaliação da implantação do viveiro de
mudas. Foi um evento realizado na lavoura
do produtor Odair de Souza Silva pela
Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais através
da EMATER-MG em parceria com a
EMBRAPA-Hortaliças, Prefeitura
Municipal através de seu Departamento
Municipal de Agricultura.
A realização do evento teve como
objetivos orientar os agricultores quanto
ao cultivo da mandioquinha salsa, garantir
mudas de qualidade com a implantação

de viveiros com mudas sadias, além de
melhorar as condições de plantio e manejo
desta cultura, que devido a problemas de
manejo e comercialização vem sendo
reduzido e substituído por outras culturas.
O evento foi organizado pelo
Engenheiro Agrônomo Vicente e contou
com a presença de Nuno R. Madeira,
Pesquisador da EMBRAPA – Hortaliças,
além de vários técnicos da EMATER,
produtores locais e de municípios vizinhos.
Ao final houve entrega de mudas de
mandioquinha salsa aos produtores
previamente cadastrados na EMATER,
com orientações gerais.

Estação de
Tratamento
de Água no
Distrito dos
Fernandes

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
Nuno R. Madeira da Embrapa e o Engenheiro Agrônomo Vicente

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma
e Teste Ergométrico.

- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG
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Primeira etapa da campanha de
multivacinação contra paralisia
infantil vai até 20 de junho
As crianças de 0 a 5 anos participam
da primeira etapa da campanha de
multivacinação contra a paralisia infantil
de 11/06 até 20/06. O di a “D” da
vacinação é 16/06 em todo o país, em
Borda da Mata, as mães podem levar os
filhos ao Centro Médico Benedito
Cobra Neto ou aos postos dos bairros
ru rai s e u rbanos nas dat as préestabelecidas. A ação tem o objetivo de
manter a erradicação da poliomielite no
país.
A campanha vai aproveit ar a
mobilização da data para regularizar as
vacinas em atraso com o esquema
vaci nal padronizado: trí plice viral
(contra sarampo, caxumba e rubéola),
tetra (contra difteria, tétano, coqueluche
e haemophi lus influ enza), cont ra
hepatite B, contra o rotavírus humano,
pneumo 10 valente e meningo C. Vai
também vacinar as crianças de 6 meses
a 2 anos de idade que não tomaram a
segunda do se da vacina cont ra
Influenza.
Na segunda-feira, dia 11/06, a equipe
da campanha esteve no distri to
Sertãozinho e no bairro rural Bocaina
para facilitar o acesso dos pais. Na terça,

12/06, no Bogari às 8h30, no Barro
Amarelo às 9h e no distrito do Cervo às
10h. No dia seguinte, 13/06, esteve às
8h30 no bairro rural Campo, às 9h na
Boa Vista e às 10h no Gaspar. No
período da tarde, às 13h30, a equipe
vacinou as crianças no bairro Santa
Terezinha. No dia 14/06, quinta-feira, às
8h30 esteve na P alma, às 9h30 na
Serrinha e à tarde, às 13h30, no bairro
São Judas Tadeu.
Sábado, 16/06, é o dia nacional da
campanha em todo o país. O Centro
Médico Benedito Cobra Neto vai receber
as crianças das 8h às 17h. Na segundafeira, 18/06, às 8h30, a campanha vai até
o bairro São Benedito, às 9h30 no bairro
Santa Edwiges. À tarde, às 13:30h, no
bairro Santa Cruz.
Na terça, dia 19/06, às 8h30, a equipe
de vacinação vai estar no bairro Santo
Antônio e às 13h no bairro Nossa
Senhora de Fátima. A primeira etapa da
campanha se encerra no dia 20/06 na
UBS Monsenhor Pedro Cintra, às 8h30
e às 13h no bairro Santa Rita. A segunda
etapa da campanha acontece em agosto.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata
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Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telefax:(035)3445-6160

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

Equipe da EELAM de
Handebol Feminino
vence a fase microregional
do JEMG em Pouso Alegre
A Escola Estadual do Distrito do
Sertãozinho ficou em terceiro lugar
As Escolas Estaduais Lauro Afonso
Megale de Borda da Mata e a Dom
Otávio Chagas de Miranda do Distrito
do Sertãozinho participaram da fase
microregional dos Jogos Estudantis de
Minas Gerais em Pouso Alegre, do dia
29 de maio a 03 de junho. A equipe de
Borda da Mata no Handebol Feminino
Módulo II(EELAM) foi campeã da fase
microrregional e agora vai disputar a fase
regional em Passos, de 25 a 30 de junho.
“Novamente estamos precisando de
patrocínio para participar dessa fase”,
pede o professor Totonho.
Confira os resultados da fase
de Pouso Alegre.
1º Jogo:
HF II - Careaçu 01 x 36 Borda da Mata
EELAM
2º Jogo:
HF II - Bueno Brandão 05 x 27 Borda
da Mata EELAM

3º Jogo:
FINAL - Pouso Alegre 18 x 20 Borda
da Mata EELAM
Colocação:
1o - Borda da Mata - EELAM Medalha de Ouro
2o - Pouso Alegre - Medalha de Prata
3o - Bueno Brandão - Medalha de
Bronze
4o - Careaçu
O Handebol Feminino Módulo I foi da
Escola Estadual Dom Otávio Chagas de
Miranda do Distrito do Sertãozinho que
ficou com o 3º Lugar - Medalha de Bronze.
A equipe é treinada pelo Professor de
Educação Física, João Paulo de Oliveira
Salgado
(Jota ).
Já a equipe da EELAM é treinada pelos
pelos Professores de Educação Física ,
Antônio José de Oliveira Salgado
( Totonho) e Rosa Pereira da Silva (Rosinha ).

Visita da Imagem da Festa de
Nossa Senhora do Carmo
Nossa Senhora do Carmo também é
padroeira da cidade, o dia 16 de julho,
feriado no município, é dedicado à
santa. No di a 31/ 05, t eve iníci o a
preparação para a festa da padroeira; até
16 /07 , t odas as casas de famíli as
católicas, empresas e comércios de
Borda da Mata recebem a visita da
imagem.

Está chegando o Inverno...
É a hora certa de fazer peelings...
Para manchas, estimulação de
colágeno, rugas e flacidez.
Peeling de Cristal e Peeling Químico.

Grande promoção de
tratamentos corporais.
Excelentes Novidades

- Depilação definitiva a laser - Light Sheer.
Centro de Estética Avançada
- Carboxiterapia para flacidez, estrias e
Tatiana Di Russo
gordura localizada.
Rua Alfeu Duarte, 123
- Radiofreqüência para celulite,
Tel.:3445-2237/9967-9999
flacidez corporal e facial.
Bairro São Judas Tadeu
- Vibrocell para gordura localizada.
Borda da Mata

Grandes tratamentos com pequenos preços!!!

PSD regional se reúne em Pouso Alegre e
pede candidatura própria em Borda da Mata
No dia 02 de junho, o PSD (Partido Social
Democrático) regional se reuniu em Pouso
Alegre e contou com a presença de
lideranças políticas de inúmeras cidades
do Sul de Minas e, também, com a presença
dos deputados federais Geraldo Thadeu e
Diego Andrade (Representantes do

partido na região). O encontro foi marcado
por muito entusiasmo e em discurso o
deputado Geraldo Thadeu pré-candidato
a prefeito de Poços de Caldas passou o
seu grupo político aos cuidados do
deputado Diego Andrade e juntos, pediram
a todo o partido que lançassem candidatura

própria ao cargo majoritário em seus
respectivos municípios. De Borda da Mata,
estiveram presentes o presidente do
partido e também vereador Quirino Zé do
Povo, o vereador Walter Barbinha, a précandidata a vereadora Celma Paiva, o João
da COPASA e Celso Tavares.

Encontro em Pouso Alegre e os integrantes do Partido de Borda da Mata com Geraldo Thadeu

Prefeitura de Senador José Bento apóia
formação continuada de professores da
Rede Pública Municipal de Ensino
A Prefeitura de Senador José Bento,
juntamente com a Secretaria Municipal
de Educação, em parceria com o MEC e a
Plataforma Freire está oferecendo curso
de graduação para profissionais da área
da Educação.
Os cursos ofertados são inteiramente
gratuitos e destinam-se exclusivamente
aos docentes em exercício na rede
pública de educação básica. No dia 19

de maio, seis professores da Rede
Municipal de Ensino de Senador José
Bento i niciaram os cu rsos de
Licenciatura Plena em Pedagogia e
Letras/Inglês
oferecidos
pela
Universidade Federal de Lavras - UFLA,
no pólo de Cambuí/ MG. No segundo
semestre de 2012, mais três professores
iniciarão o curso de Licenciatura Plena
em Filosofia no mesmo pólo.

A Plataforma Freire, criada pelo
Ministério da Educação, é a porta de
entrada dos professores da educação
básica pública, no exercí cio do
magistério, nas instituições públicas de
ensino superior. Ao mesmo tempo em
que coloca em prática o Plano Nacional
de Formação de Professores da Educação
Básica, a plataforma homenageia o
educador brasileiro Paulo Freire.

São cerca de 100 imagens pequenas
de Nossa Senhora que visita as famílias
na cidade mais 40 santas que percorrem
as residências da zona rural, além da
imagem mai or qu e percorre os
estabelecimentos comerciais.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata
Curso de graduação aos profissionais da área da educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Partido Social Democrático (PSD)-Comissão Provisória
Municipal em Borda da Mata, conforme artigos 16 a 25 do Estatuto Partidário,
CONVOCA seus convencionais, para participarem da Convenção Municipal a
realizar-se no dia 29 de junho de 2012, na Câmara Municipal, Situada a Rua
Wilson Megale, nº790-3º Piso-Terminal Rodoviário, com início à partir das 18h,
nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para as eleições
deste ano;
Aprovar possíveis coligações com outras agremiações partidárias, tanto
para as eleições majoritárias e proporcional;
Outros assuntos de interesse partidário.
Borda da Mata, 15 de Junho de 2012.
José Quirino de Alvarenga Neto
Presidente

INSS realiza palestra sobre benefícios
previdenciários em Senador José Bento
A pedido da Secretaria Municipal
de Assi st ência Social de Senado r
José Bent o , o INSS reali zou , no
CRAS, u ma palest ra no di a 06 de
junho, dando orientações so bre os

benefícios previdenciários. O Tema
central foi a contribuição de 5% do
salário mínimo por mês, que garante
as donas de casas os mesmos direitos
de qualquer trabalhador. “Esse é um

t raba l ho edu ca t i vo dent ro da
proposta do município de emancipar
e garantir os direitos de cada cidadão
Bentense”, diz o prefeito Flávio de
Souza Pinto.

Errata
Na edição passada do jornal Tribuna Popular, na matéria da
página 2 “Senador José Bento implanta Centro de Convivência
e Terapias Ocupacionais “Cecílio Mariano da Silva””, o nome
correto é: José Francisco Mariano da Silva.

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

Palestra sobre Direitos Previdenciários

Convite para os trabalhadores rurais de Senador José Bento
Dia 01/07 (Domingo) às 9h na sede do CRAS de Senador José Bento
acontecerá a Assembleia dos Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Contamos com a participação de todos!

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES

Supermercado
Irmãos Machado

Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.

A sua melhor opção
de compra

CRECI:12.649(PF)

Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telefone:(35)9992-1437

Rua Cel. José Inácio, 190
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG
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Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG
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Aniversário

No dia 05 de junho, quem comemorou seu aniversário foi o Policial
Militar Sargento Junqueira de Borda da Mata. Ele completou 28 anos e
recebeu no Pelotão da PM uma Cesta de Café da Manhã enviada pela
esposa Thaynara. Ele também recebeu os parabéns dos amigos da
Polícia Militar. Na foto, junto com Sargento Charles e Cabo Júnior.

Prefeitura de Borda da Mata
realiza Audiência Pública no
Cervo e Sertãozinho para
modificar paisagismo das
praças principais dos distritos
A Prefeitura de Borda da Mata, a pedido
do Ministério Público, realizou Audiência
Pública nos Distritos do Cervo e Sertãozinho
para decidir sobre a retirada das árvores
existentes nas praças dos Distritos e
substituir para o novo paisagismo, igual ao

Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado com
apresentações e exposição dos alunos da rede municipal
No dia 05 de junho é comemorado o
Dia Mundial do Meio Ambiente. Em
Borda da Mata, os alunos da rede
mu nicipal expuseram trabalhos
realizados ao longo dos últimos meses
no Projeto Socio ambiental Meio
Ambiente e Cidadani a e fi zeram
apresentações sobre a importância de
preservar a nat ureza. A expo sição
acont eceu no Clu be Lit erário e
Recreativo de Borda da Mata durante
todo o dia. O projeto teve início no dia
17 de maio por meio de iniciativa da
Secretaria de Educação, desde então,
professores,
supervisores,
coordenadores e alunos se empenharam
para aprender e ensinar a cuidar do meio
ambiente.
Cada escola trabalhou um tema com
os alunos, como explica o coordenador
pedagógico, Eufrásio Souza Santos, a
Escola Municipal Diva Ribeiro dos
Santos ficou com o tema lixo, a Escola
Francisco Souza Costa fez trabalhos
so bre po lu ição, a E sco la Antônio
Marqu es da Co st a desenvolveu
atividades acerca da fauna e flora, a
Esco la Benedita Braga Cobra
desenvolveu ações sobre a reciclagem,
a Creche Madre Tereza Saldanha e o

Cemei Professora Ana Cabral dos Santos
ficaram com o assunto água.
Na expo sição ti nha maqu etes,
cartazes, fotografias, brinquedos feitos
com materiais recicláveis, apresentações
mu lti mídia de ví deo s, animais
empalhados e até animais vivos, como
cobras e um coelho. Os bichos são do
Instituto Federal do Sul de Minas –
Campus Inconfidentes, o aluno de
Ciências Biológicas, Carlos Gilberto,
apresentou uma jibóia e uma coral, as
quais deixaram os alunos curiosos. O
futuro biólogo conta que o intuito é
explicar a relação presa/predador “na
visita que fizemos à escola levamos
sapos, cobras e outros animais para
mostrar a importância dos animais na
cadei a ali mentar, o concei to de
preservação para manter tanto presas
quanto predadores para o equilíbrio do
meio ambiente”.
Os alunos fizeram apresentações de
dança, música, poesia, teatro e desfile
de moda com roupas confeccionadas
com materiais recicláveis. A aluna da
Escola Municipal Antônio Marques da
Silva, Sandy Fabrine Lima Pereira, de 10
anos, declamou uma poesia duas vezes,
de manhã e à tarde, el a resume o

entusiasmo de todas as crianças e sabe
de cor o que viu no desenvolvimento
do proj eto “aprendi que não pode
maltratar os animais, não pode jogar lixo
no chão, tem que economizar água”.
A Copasa também part icipou do
evento com a distribuição de água
potável e panfletos explicativos sobre a
relevância da água para o homem.
Estudantes de odontologia da Faculdade
Inapós explicaram aos alunos como
escovar os dentes e passar o fio dental
de maneira lúdica e despert aram a
atenção da criançada.
Para o diretor da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra, Antônio Carlos
de Rezende, o projeto desenvolvido foi
importante para criar uma consciência
ambiental nas crianças “os recursos que
nós temos são finit os, se nós não
cuidarmos, as próximas gerações vão ter
problemas e vão ficar sem recursos para
sobreviver com dignidade, com o mínimo
que se precisa. As crianças sem dúvida
nenhuma aprenderam e po rque
aprenderam bem, hoje estão ensinando,
tanto outras crianças, quanto adultos.”
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

implantado nas praças Antonio Megale e
Nossa Senhora do Carmo. Os moradores
decidiram por unanimidade a retirada das
árvores e agora, segundo o prefeito
Edmundo, só falta a autorização do Codema
para iniciar os serviços.

Anuncie no Tribuna Popular

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Apresentações no Clube Literário e Recreativo

Edital de Convenção Municipal do PT
A Comissão Executiva do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Borda da Mata, através do seu
Presidente, ANTONIO AGNALDO GUIMARÃES, em conformidade com o estabelecido pelo art. 7º da Lei 9.504/97 e pelos
arts. 143 a 149 do Estatuto do Partido CONVOCA, para sua convenção todos os filiados do partido no Município.
O evento que será realizado no DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, localizado na Rua
Heculano Cobra, 1065, Nova Borda, Borda da Mata - MG, no dia 30 de junho de 2012, às 14h, terá a seguinte ORDEM DO
DIA:
1 – Escolher candidatos a PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E VEREADORAS, para as eleições municipais de
2012;
2 – Proceder ao sorteio dos números dos candidatos;
3 – Outros assuntos de interesse do partido referentes às eleições 2012.
ANTONIO AGNALDO GUIMARÃES
Presidente do PT

Campanha de Vacinação da Poliomielite em Senador José Bento
Dia16/06/2012 - Sábado no Centro de Saúde das 8h às 17h.
Crianças de 0 a 4 anos11meses e 29 dias...

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos, construção civil e Contabilidade em geral

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

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

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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Máquinas da empresa Vilasa que vão
terminar o asfalto de Tocos do Moji a Borda
da Mata já estão chegando ao município
“Nós vamos invadir sua estrada”, esta
é a ordem no bom sentido, é claro,
sobre o asfalto de Tocos do Moji
No dia 07 de junho, feriado de Corpus
Christi, a Vilasa Construtora acrescentou
mais máquinas pesadas no seu pátio de
obras que aguardam a chegada das
outras restantes para que se inicie as
obras de pavimentação do trecho, que
liga Tocos do Moji a Borda da Mata.
É sempre bom lembrar que esta obra,
uma rei vindicação ant iga dos
tocosmojienses, viajantes e visitantes e
que já havia sido prometida há muito
tempo, consiste na construção do trecho
de 14,8 quilômetros, que liga Tocos do
Moji a Borda da Mata, porém a empresa
que venceu a licitação inicialmente veio
a falir e a atual ganhadora da licitação a
Vi lasa
Construto ra
tem
a
responsabilidade de concluir até o final
do ano o asfalto e a construção da ponte
sobre o rio Mogi Guaçu, com 35 metros
de cumprimento e 10,8 metros de largura,
foi autorizada pelo Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas Carlos
Melles, no dia 25 de maio, em solenidade
na Câmara Municipal de Tocos do Moji,
com as presenças, do Secretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas
Carlos Melles, Prefeito Antônio Rosário,
Vi ce-Prefeito Ademir Cantu ári a,
Deput ado F ederal Bi lac P int o,
representantes do DER/MG, autoridades

policiais, vereadores da cidade e do
público que lotou o auditório da Câmara
Municipal.
É sabido e notório o empenho e
demonstra a seriedade e o compromisso
dos governantes Governador Antonio
Anast asia, Senador Aécio Neves,
Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas Carlos Melles, Prefeito
Antônio Rosário, Vice-Prefeito Ademir
Cantuária, Deputado Federal Bilac Pinto
e do Secretario de Turismo, Deputado
Agost inho P atrus Fi lho qu e não
mediram esforços para que esta novela
tenha um final ao gosto popular.
O prefeito Antonio Rosário que desde
o começo não tem medido empenho
junto as autoridades competentes, se
mostrou muito satisfeito com a chegada
e disse que “a chegada da turma da
pesada, tranqüiliza toda população de
Tocos do Moji que também aguarda
ansiosa a conclusão deste almejado
asfalto e o fim de uma novela com final
feliz”, disse ele.
Matéria e fotos: (Eni)

O dia 04 de junho em Tocos do Moji
foi marcado por muita comemoração.
A população entusiasmada comentava
que desta vez sai o asfalto. Nas ruas da
cidade e nos “botecos” não se falava
em outra coisa, nem mesmo da derrota
no futebol que aconteceu da Seleção
Brasileira para Seleção Mexicana deram
“tantos panos pra manga”.
Não é pra menos, quem passa pelo
local, no pátio, a beira da estrada Tocos
do Moji a Borda da Mata e vice-versa,
po de
perceber
as maqu inas
estacionadas aguardando a sua vez de
entrar em ação junto as outras tantas
que estão a caminho vindas de Belo
Horizonte em direção a cidade, para
reinicio das obras de pavimentação. A
co nst ru ção do t recho de 14 ,8

quilômetros, que liga Tocos do Moji a
Borda da Mata e da ponte sobre o rio
Mo gi Gu açu , com 35 metros de
cumprimento e 10,8 metros de largura foi
autorizada pelo Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas Carlos
Melles, no dia 25 de maio.
O Engenhei ro Tú lio Vi lanova,
representante
da Vi lasa,
Construtora responsável pela obra, já
adquiriu imóvel para alojamento do
pessoal e do escritório que servirá de
“QG” onde será administrada toda
operação
de paviment ação
da
est rada Toco s do Moj i a Borda da
Mata.
O Prefeito de Tocos do Moji, Antônio
Rosário, muito entusiasmado disse: “É
uma vitória muito grande, uma vitória do

Máquinas da empresa Vilasa em
Tocos do Moji

FOX
PAPELARIA

povo de Tocos do Moji, um sonho
reali zado depois de muit os anos
sofrendo com muita poeira. As obras de
pavimentação serão retomadas o mais
breve possível e a realidade da região
com certeza será mudada. A chegada do
asfalto, além de marcar a concretização
de um sonho antigo dos populares e
visit antes, põe fim a uma série de
problemas enfrentados pelos moradores
do Tocos do Moji e adjacências, como
a poeira, buracos e a lama. A chegada
desse asfalto traz muitos benefícios para
as nossas vidas. Além disso, os imóveis
vão se valorizar com a melhoria da infraestrutura na via. Às vezes, nem acredito
qu e i sso esteja se to rnando u ma
realidade”, comentou Antônio Rosário.
Matéria e Fotos: (Eni)

Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

Venha conferir
nossos preços!!!

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Praça Antonio
Megale
Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior
Caminhonete estaciona em
vaga destinada a veículo de
transporte escolar e é
guinchada no centro da cidade
No dia 28 de maio a Polícia Militar realizava patrulhamento pela área central quando
percebeu que uma caminhonete estava estacionada na vaga destinada a veículos
escolares. Foi lavrado auto de infração de trânsito e o veículo guinchado conforme
prevê o Código de Trânsito.

Homem de 22 anos é preso
por ameaças no bairro
Nossa Senhora de Fátima
No dia 10 de junho a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Nossa
Senhora de Fátima onde vítimas narraram aos policiais que o autor E.L.B, de 22 anos
de idade, havia ido até o local onde após arrombar o portão passou a ofender e
ameaçar as vítimas, dizendo que iria matá-las. Segundo as vítimas o autor é excompanheiro de uma das vítimas e costuma tomar tais atitudes após ingerir bebida
alcoólica. Que o autor já havia ido mais cedo até sua casa onde agrediu sua excompanheira. Policiais Militares realizaram, rastreamento localizando o autor num
bar nas proximidades, sendo ele preso e encaminhado à Delegacia de Polícia na
cidade de Pouso Alegre onde foi autuado em flagrante delito.

A Polícia Militar de Borda da Mata alerta a
população de Borda da Mata quanto a incidência de
ação de estelionatários não somente em Borda da
Mata como também em várias outras cidades. Tais
golpes são aplicados das seguintes maneiras:
1.
Golpista se identifica como gerente bancário ou de certa loja e pede dados
pessoais para fornecimento de algum tipo de cartão;
2.
Golpista diz ter seqüestrado algum membro da família e exige depósito
bancário para soltar o familiar;
3.
Golpista envia mensagem sms para celular onde diz que a pessoa ganhou
tal prêmio em tal promoção e deixa um número de telefone para contato, vítima faz a
ligação e acaba caindo no golpe;
4.
Golpista finge se passar por um familiar, sobrinho, tio, etc, e diz estar viajando
e que seu veículo quebrou e ele necessita urgente de que a vítima deposite em sua
conta tal valor e que depois lhe devolveria.
Outro tipo de golpe é um dos mais tradicionais e antigos do Brasil. Segundo algumas
fontes os primeiros casos remontam até os anos quarenta.. O roteiro clássico é o
seguinte:
O golpista, com jeito de pessoa humilde, pede informações sobre o endereço de uma
agência da Caixa Econômica Federal dizendo que é para receber um prêmio de loteria
ou outro sorteio.
As vítimas típicas são pessoas idosas, às quais é mostrado o bilhete premiado
(forjado ou falso), juntamente com um documento da Caixa Econômica Federal (também
falso ou forjado) constando o número do bilhete premiado e o valor do prêmio.
Se for concurso tipo “mega sena” será mostrado um comprovante dos números
sorteados (verdadeiro ou falso) e um falso bilhete com aposta nos mesmos números.
Às vezes eles apresentam um verdadeiro bilhete com aposta nos numeros ganhadores
de um concurso anterior e um comprovante dos numeros sorteados naquele concurso,
contando com a falta de atenção da vítima quanto ao número do concurso.
Em alguns casos o bilhete é forjado com o número de um bilhete que realmente
ganhou, assim o documento para comprovar o sorteio não precisa ser falsificado
(pode ser um jornal).
A caminho da Caixa Econômica, e depois de muita conversa, o golpista propõe à
ví tima de lhe vender o bil hete premiado po r uma fração do seu valo r.
Em alternativa poderá apresentar a proposta como um pedido de ajuda para resolver
problemas. Aju da na qu al a vít ima supostament e sairia ganhando.
Para justificar a generosa oferta dirá que tem pressa porque o ônibus para sua cidade
parte em 15 minutos, que esqueceu ou perdeu os documentos (e não pode retirar o
prêmio), que está desorientado com a burocracia ou com a “cidade grande”, que é
analfabeto, que tem alguém esperando ele, que a mãe dele está no hospital etc...
Se a vítima cair nesta conversa sacará o dinheiro da própria conta bancária e o
entregará ao golpista em troca de um bilhete que não vale nada. Existem casos onde
o golpista, em vez de dinheiro (que pode não estar disponível na conta da vítima),
aceita valores como jóias etc...
Existem variantes onde, para pressionar ou incentivar a vítima a ir sacar seu dinheiro
no banco, no meio da conversa com o golpista que oferece o bilhete, aparece um
comparsa se dizendo pronto a comprar o bilhete (aí a vítima pode achar que está
perdendo um bom negócio), ou se oferecendo como sócio da vítima na compra do
bilhete e mostrando parte do dinheiro necessário, ou ainda, prestativo, ajuda, ligando
com o seu celular, a verificar que o bilhete é mesmo “premiado” !!
Fonte: www.fraudes.org

CONSULTORES (AS) LINHA DOMÉSTICA
VOCE QUE VENDE COSMÉTICOS, LINGERIE OU
OUTROS E QUER AUMENTAR SUA RENDA FAMILIAR
AGREGANDO NOVO PRODUTO TEMOS
EXCELENTE OPORTUNIDADE.
OPORTUNIDADE TAMBÉM PARA
SUPERVISORES (AS) DE EQUIPE.
EXCELENTE COMISSÃO.
INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO

(11) 4538-1605.
A Vigilância Sanitária de Borda da Mata pede aos
proprietários de cães que quando forem passear com
seus animais que saiam preparados para coletar as
fezes desses animais, para que não façam nas ruas ou
nas sarjetas atrapalhando as pessoas andarem e
sujando a cidade. “Não custa nada levar uma
sacolinha e quando seu animal fizer as necessidades,
junte-as e coloque-as no lixo, não deixando que as
pessoas pisem e muito menos em frente as residências
alheias” pede encarecidamente a Vigilância Sanitária.

Pronto Atendimento Municipal de
Borda da Mata implanta serviço de
Acolhimento com Classificação de Risco
Co m o i ntu it o de mel horar o
at endiment o do P ronto So corro
Municipal, a Secretaria de Saúde de
Borda da Mata vai adotar o serviço de
Acolhimento com Classificação de Risco
(ACCR), também conhecido como
Protocolo de Manchester, conforme
proposta da Portaria 2048 do Ministério
da Saúde. Este serviço identifica por
meio de processo de escuta e decisão
qualificada a necessidade do paciente
que chega ao Pro nto Atendimento.
Dessa forma, o atendimento será feito
conforme critérios clínicos e não mais
po r o rdem de chegada, vai haver
diminuição do risco de mortes evitáveis
e encaminhamentos pós consulta médica
para os PSFs e UBSs.
O pro cesso tem quat ro et apas:
primeiro o usuário procura o serviço de
urgência, ele é acolhido pelo funcionário
da recepção que vai providenciar a
confecção da ficha de atendimento.
Logo após é encaminhado ao Setor de
Classificação de Risco, onde é acolhido
pelo enfermei ro qu e, uti li zando
informações da escuta qualificada e
tomada de dados vitais se baseia no
proto col o e cl assifi ca o paci ent e.
Conforme a classificação de risco, o
paci ent e é encami nhado para
atendimento médico ou sala de espera.
Os enfermeiros são treinado s pelo
go verno est adu al para atu ar na
identificação dos pacientes conforme
regras do Protocolo.
O Proto col o classifi ca co mo
“Emergência”, o paciente que necessita

de atendimento imediato, em que há risco
de morte, como em casos de parada
cardi orrespiratória, insufici ência
respiratória grave, estado de coma,
convulsão, ausência de pulso, entre
outros. Nestas situações, a pessoa é
atendida imediatamente.
É classificado como “Muito Urgente”
o paciente que precisa de atendimento
rápido, em aproximadament e dez
mi nut os, situ açõ es como infart o,
grandes queimaduras, crise asmática
grave, hemorragia incontrolável, entre
outros.
Atendimento “Urgente” será feito em
aproximadamente uma hora e engloba
paci ent es qu e necessitam de
atendimento, mas pode aguardar, como
em pequ enas hemorragi as e
traumatismos, desidratação, cólica renal,
entre outros.
Casos menos graves que podem ser

assistidos ambul ato rialment e são
classificados como “Pouco Urgente”,
por exemplo, nos casos de vômito, febre,
dor leve, entre outros, estes podem
esperar até duas horas. Casos de menor
complexidade, classificados como “Não
Urgente” que podem ser acompanhados
no ambulatório têm condições de esperar
até quatro horas.
De acordo com o di ret or
administrativo do Pronto Atendimento,
Edson Cassiano de Oliveira, “nenhum
paciente poderá ser dispensado sem ser
acolhido, ou seja, sem ser classificado e
encaminhado de forma responsável a
uma unidade de saúde de referência”.
O Protocolo está em fase de implantação
e está previsto para começar a funcionar
no início do segundo semestre de 2012.
Fonte: Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Borda da Mata

Crianças das escolas municipais participam
de coroação na Basílica de Borda da Mata
Em maio é comemorado o mês de
Maria na Igreja Católica. Neste período,
após as missas da Basílica de Borda da
Mata, a imagem de Nossa Senhora
Carmo é coroada.
Os alunos da rede mu nicipal
participaram de seis das coroações. No
sábado, dia 05/05, foram as crianças do
CEMEI Professora Ana Cabral dos
Santos que coroaram. No dia 06/05, foi a
vez dos alunos da Escola Municipal

Francisco Souza Costa.
Dia 19/05, sábado, Nossa Senhora foi
coroada pelos estudantes da Escola
Municipal Diva Ribeiro dos Santos. No
sábado seguinte, dia 26/05, foi a vez da
Escola Antônio Marques da Silva. No
domingo, 27/05, as crianças da Creche
Madre Tereza de Saldanha fizeram a
coroação e no dia 31/05, foram os alunos
da Escola Municipal Benedita Braga
Cobra que coroaram.

A imagem também foi coroada pelos
alunos do Colégio Nossa Senhora do
Carmo e Escola Estadual Lauro Afonso
Megale, Coral Catequese “Jesus nos
Conduz”, Guarda Mirim Irmã Martha,
coroinhas e acólitos, equipes de Nossa
Senho ra e out ras crianças que
manifestaram interesse e procuraram o
escritório paroquial para participar.
Fonte: Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Borda da Mata

Coroação feita pelos estudantes da Rede Municipal

Construção em alvenaria da ponte “Maria
Amélia” no Cervo está concluída
A ponte conheci da como “Maria
Amélia” no distrito do Cervo, importante
por fazer a ligação entre Borda da Mata
e Senador José Bento, foi construída
pela Administração 2009/2012 em
alvenaria, com vigas de ferro e concreto.
Esta po nte j á cau sou mu it os
transtornos aos moradores do local. Em
2007, a estrutura de madeira pegou fogo,
deixou os moradores sem passagem, os
quais utilizavam pontes improvisadas.
No final de 2011, a Prefeitura interditou
a antiga ponte para a construção de uma
passagem definiti va, desta vez em
alvenaria. De acordo com o prefeito
Edmundo Silva Junior “agora sim a ponte
está construída!”.

O investimento foi de cerca de R$ 143
mil.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Pastelaria do Moacir oferece salgados e sucos aos idosos do LIMA

No dia 29 de maio, a Pastelaria do Moacir ofereceu um café da tarde aos idosos do Lar Irmã Maria Augusta
de Borda da Mata. Eles puderam saborear deliciosos salgados com sucos. Moacir se diz gratificado por
receber a visita deles em seu estabelecimento.

7

TRIBUNA POPULAR

Festa da Apae de 2012 reúne uma multidão para o Bingo de uma Moto zero quilômetro
A Festa da Apae de Borda da Mata,
este ano, mais uma vez foi sucesso.
Organizada pelo locutor Daniel Ribeiro e
com os festeiros Moacir da Pastelaria,
Fl ávio da Boa Vista, Roberto do
Sertãozinho, Joãozinho da Selaria de
Borda da Mata, Ivo do Barro Amarelo e
Laércio do Cervo, foram quatro dias de
festa, onde muitas pessoas se divertiram
e ajudaram a Apae.
A festa começou na quinta-feira, dia
31, com shows de artistas da cidade e
com a Dupla Jânio e Jefferson. Na sextafeira, a animação ficou por conta da
Banda do Camaleão do Rock.
No sábado, além do bingo normal,
houve um grande show da consagrada
dupla sertaneja Lady e Laura que animou
a galera cantando músi cas para a
juventude e muita música raiz. Um grande
público compareceu para prestigiar as
cantoras.
No domingo, já está tradicional pelo
Festival de Música Raiz e também pelo
Bingão com um show de prêmios, que
além de TVs, foi sorteada uma Moto Zero

quilômetro. O ganhador da Moto foi Luiz
Carlos do bairro São Benedito de Borda
da Mata. Uma multidão encheu as praças
Antonio Megale e Nossa Senhora do
Carmo para o sorteio do Bingão, que foi
totalmente destinado à Apae.
Mas antes do show de prêmio, teve o
show da dupla Breno e Jorge, com a
belíssima apresentação do sanfoneiro
Darlon, que juntos com Raimundo,
Toninho Ventaria e Gilberto de Pádua e
Paulinho, participaram do júri do festival
de música raiz.
O Festival teve a participação de 14
duplas de várias cidades da região e os
vencedores foram: 1º lugar – Alisson e
Adson; 2º lugar – João Marcos e
Adriano; 3 º lugar – J. Batista e Cristiano;
4º lugar – Pedro Paulo e Gabriel; 5º lugar
– Sousa e Fonseca.
Ant es do festival, o Mo acir da
Pastelaria ofereceu um almoço aos
violeiros e também patrocinou a entrega
de um troféu de participação a todos os
cantores.
O organizador da Festa,
Daniel Ribeiro, aproveita a
oportunidade para agradecer
a to do s qu e aju daram na
real ização deste event o,
desde a Diretoria da Apae pela
parceria, a Prefeitura pela
ajuda, a Polícia Militar pela
segu rança,
aos
patrocinadores, os festeiros
da Apae, enfi m a to da
população que comprou as
cart elas e ajudo u a Apae.
“Muito obrigado a todos”,
finaliza Daniel Ribeiro.

Lady e Laura

Público no show de Lady e Laura

Almoço dos violeiros na Pastelaria do Moacir

Breno e Jorge, juntamente com Darlon

Público do Festival de Música Raiz
Entrega da Moto e
Bicicleta pelo Festeiro
Moacir

(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.

Moacir da Pastelaria e Daniel Ribeiro

Mário Barbosa se apresentado com Berrante

Faça já seu cartão Santa Izabel
e ganhe descontos de 15% a 75%.
Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.
Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
3445-5000 - Cervo

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Corpo de Jurados do Festival

Moacir entregando o troféu de participação a Souza e Fonseca

Público aguardando o início do show de prêmios durante o festival

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

Apresentação de alunos da Apae

Aparelhos fixos e removíves

Ganhador da TV de 32’

REPRESENTANTE COMERCIAL
EMPRESA CONVOCA INTERESSADOS HABILITADOS
COMO REPRESENTANTE COMERCIAL PARA ATUAR
JUNTO A LOJAS DE TINTAS, MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIA.
EXCELENTE COMISSÃO, PREMIO,
CAMPANHAS E SUPORTE.
INTERESSADOS ENVIAR CURRICULUM OU
CADASTRO DA EMPRESA PARA O E-MAIL
recrutotalento@terra.com.br

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
Ganhador da Moto
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Caderno de Promoções da
Ipê Materias para Construção

Serra Circular
R$348,00

Parafuseira
R$112,00

Furadeira
R$103,00

Tanquinhos
Ótimos preços!!!

E-m

,91
M egale
ntônio
ta
Praça A Borda da Ma
de
1413
Centro
r
) 3445
5
(3
:
x
s.com.b
Telefa
ipelaje
ercial@
ail: com

Lavadora de Alta Pressão
R$336,00

Fornos à lenha
Ótimos preços!!!

Tintas Suvinil Max
Ótimos preços!!!
*P romoção válida at é 15/07/12 ou enquanto em durar o estoque.

IPÊ IND. E COM. LTDA.
COMUNICA QUE ESTÁ
RECEBENDO CONTAS
DE LUZ(CEMIG) NO
POSTO CEMIG FÁCIL.

Praça Antônio Megale, 91
Centro de Borda da Mata
Telefax: (35) 3445 1413

Atendimento - 12h às 16h

Três lojas para melhor atendê-lo
ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Máquina Self-color com
simulador de ambiente.
(Tiramos a foto de sua
casa e simulamos
várias opções de cores,
é só na IPÊ)

Ipê Tintas e
Acabamentos

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

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

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

Praça Antônio Megale,91 -Centro de Borda
da Mata -Telefax: (35) 3445 1413
E-mail: comercial@ipelajes.com.br
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Festa do Milho - Borda da Mata
A Fila........
Quem não conhece as filas de
espera? Há filas para tudo: para
tomar o metrô ou o ônibus; para
matricular os filhos na escola; para
pagar a con ta da lu z; p ara ser
atendido no Posto de Saúde; para
enco n tr ar
u ma
v aga
no
estacionamento.
A natureza humana não é nada
paciente. Temos pressa para quase
tudo, atropelamos e provocamos
situ ações qu e po d eriam ser
vivenciadas numa outra ocasião,
com p essoas dif erentes, com o
coração tranquilo e sereno, ou até
mesmo situações que exijam de nós
apenas mais um segundo, um minuto,
uma hora de espera.
Sabendo esperar, teremos sempre
o privilégio de nos sentir como em
um momento supremo, onde tudo e
todos ao nosso redor vislumbram
coisas maravilhosas e sublimes.
Nas filas de espera da Festa do
Milho, que chamei de prazerosas,
enxerguei a mão de obra de 800
voluntários, centenas de doadores,
pessoas simples, pessoas abastadas
de Borda da Mata, porém, humildes
que atenderam ao chamado e não
deixaram a graça Deus passar, cada
um doando o seu máximo, dentro de
sua capacidade intelectual, física ou
financeira.

Veja os
principais
flashes da
Festa do
Milho:
Fotos:Tribuna
Popular e
Maristela
Matos

Nessas filas de espera, havia um
ambiente em que os pais trouxeram
bebezinhos e crianças que podiam
circu lar à v on tad e co m to d a
segurança.
Nessas filas de espera, estavam
artistas de todas as idades que,
plagiando meu amigo Poli, tiveram
suas mãos e gargantas beijadas por
Deus. As mú sicas can tad as
embalavam as pessoas fazendo-as
relembrar de um tempo bom, de
pedir a volta desse tempo para seus
f ilh o s. Não h av ia as mú sicas
comerciais, de sucesso rápido, som
frenético que mexe com a cabeça
e a libido dos nossos jovens que se
embebedam, se erotizam cada vez
mais, esquecendo a importância da
vida, buscando uma felicidade falsa
a qualquer preço.
Nessas filas de espera, eu vi uma
festa ecumênica, onde pessoas de
todos os credos e religiões estavam
se confraternizando.
Nessas filas de esp era, eu vi
p esso as d e tod as as tr ibo s:
roqueiros, sertanejos, motoqueiros,
jovens e adultos que fiz questão de
fotografar.
Uma diversidade de gostos unidos
em comunhão.
Nessas filas de esp era, eu vi

orquestras, duplas sertanejas de
raiz, música popular brasileira, que
ganhariam prêmios em qualquer
lugar que se apresentassem se
n o sso mun d o n ão fo sse tão
consumista.
Nessas filas de espera, eu vi
cr ian ças f azen d o arte e q u e
poderiam trabalhar em qualquer
teatro, tamanha a naturalidade e
esp on tan eidade. Graças a u m
grande trabalho de cidadania muito
bem executado por pessoas de bem,
eu vi nesta fila de espera, crianças
q u e ap r esen tar am seu s do n s
musicais, cantando ou tocando
músicas de sua própria autoria.
Nessas filas de espera, eu vi uma
cidade inteira se movimentando e
tendo o orgulho de trazer um amigo
ou parente de outras cidades para
p ar ticip ar
da
f esta.
Nessas filas de espera, eu vi um
padre, novinho ainda na idade, mas
d e gr an de carisma can tan d o
música popular com o Grupo Poesia
Can tada, q u e p elo n ome não
preciso dizer mais nada.
Nessas filas de espera, eu vi os
bastidores da festa em que homens,
mulheres, religiosos e religiosas,
cr ian ças,
can sad o s,
mas
trabalhavam na maior felicidade e
com sorriso no rosto.

Nessas filas de espera, eu vi uma
cidade inteira unida por um só ideal
o u seja, o d e v iv er em
COMUNIDADE (comum unidade),
em comunhão com o próximo.
Nessas filas de espera, eu escutei
do Sargento Paulo, o Comandante do
Pelotão Policial, me dizendo:- “Ah se
tod a festa fo sse tranqu ila como
essa!”
Nessas filas d e esp er a, eu
enxerguei Deus através do coração
e dos rostos alegres de cada pessoa
que participava da Festa do Milho e
acabei descobrindo que o amor é
simples como sorrir .
E descobri também, nessas filas,
que é preciso saber esperar!
Principalmente quando a fila parece
não andar, pois só assim encontramos
tempo para perceber o que passa em
n ossa v olta e é p or isso qu e é
importante exercermos a paciência,
pensar no outro que está atendendo,
pois se existe alguma demora, é que
alguém está fazendo um grande
esforço para dar um bom tratamento
a todos.
Quanto maior for a fila, mais
saboroso será chegar ao início dela e
apreciarmos com gosto os pasteis, os
bolinhos, as pamonhas, o milho cozido,
o curau e a polenta, que a vida nos
o ferece e qu e muita v ezes não

saboreamos pela impaciência.
Quão maior for a fila, maior será
o alívio de chegar a frente, de sentir
o gosto de ser bem atendido.
Sejamos pacientes em todos os
momentos. Principalmente nos mais
d emor ado s... Po is só assim
conheceremos nossa própria força,
e, em união com todas as pessoas
trabalharemos para o nosso próprio
crescimento.
Precisamos saber esperar e dar
valor ao trabalho do outro! Com
paciência! Com fé! Com a certeza
de que atingiremos o início da fila,
pois como filhos de Deus que somos,
nascemos para vencer, pois a vida
nos obriga, depois de um certo tempo
a termos paciência e sermos fortes...
E daí podemos ter a certeza de que
n ossa espera v aleu a p en a e
con segu iremo s escutar no sso
coração dizendo: É AGORA!
Maristela Matos.
Borda da Mata
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Edital de Convocação
O Presidente da Comissão Provisória do PDT (Partido Democrático
Trabalhista) de Borda da Mata, na forma do Estatuto Partidário convoca
os Membros da Comissão Provisória Municipal e todos filiados do
Partido, para a Convenção Municipal, a ser realizada no dia 30 de Junho
de 2012, na Sede do Partido, à Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644, Centro,
à partir das 20:00 horas até as 22:00 horas nesta Cidade de Borda da Mata,
com a seguinte:
Ordem do Dia
a)
Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores às
eleições de 07 de Outubro de 2012;
b)
Apreciar e votar proposta de Coligações com outros Partidos.
Borda da Mata, 09 de junho de 2012
Vicente Batista dos Santos
Presidente da Comissão Provisória do PDT

ANATEX CONTRATA URGENTE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
PcD (Pessoa com Deficiência)
(MAIOR DE 18 ANOS)
Interessados comparecer em nossa sede ou entrar em contato
através do telefone (35)3445-1889, falar com Giselle.

IV Feira do Morango
em Bom Repouso
Aconteceu de 02 a 10 de junho a IV
Feira do Morango 2 012 em Bom
Repouso. O evento manteve a tradição
dos anos anteriores na realização de
eliminatórias para a escolha das garotas
que concorreram aos títulos de Rainha e
Princesa do Morango nas categorias
adulto, infanto-juvenil e infantil, onde as
mesmas ost entarão aos tít ulos e
representarão a cidade em 2012. A présel eção se deu no sábado 02/0 6 e
do mingo 03 /06 e a noit e teve
continuidade com a DJ Débora Andrade
(residente) e DJ Tavinho Miller da D2
FM (sábado) tocando as melhores das
pistas.
Os organizadores tiveram o cuidado
de selecionarem de localidades vizinhas
e isentarem o corpo de ju rados de
qualquer vínculo ou parentesco com as
candidatas aos títulos, sendo assim
houve imparcialidade e integridade as
no tas atri buídas a cada u ma das
candidatas em cada quesito determinado.
Os crit ério s, e pontuações
determinados seguiram fieis nas três
categorias, a pontuação foi de 05 a 10
pontos analisados, julgados e votados
nos quesitos beleza, simpatia, elegância,
postura, passarela e charme.
De cada uma das três categorias foram
eleitas duas candidatas nos postos de
Rainha do Mo rango e Princesa do
Morango 2012. As respectivas faixas
foram passadas as candidatas eleitas
palas Rainhas e Princesas do Morango
que tão bem representaram Bom
Repouso e ostentaram aos títulos em

Confira alguns flashes da Festa do Morango

2011.
De 04 a 07 de Junho foram realizadas
palestras com que elucidaram ainda mais
os pequenos e grandes produtores de
morangos da região. Foram apresentadas
sugestões e técnicas a serem aplicados
no sentido de melhorar o cultivo de suas
lavouras aumentando a produção com
uma melhor qualidade na colheita dos
frutos, apresentados também novos
insumos agrícolas no mercado assim
como orientações não só nos valores de
custo dos produ tos como na
administração dos mesmos em suas
lavouras para uma melhor produção.
Desde
biossegurança
dos
agricu ltores, consumidores até a
integridade dos frutos comparados as
exigências do mercado atual na categoria
morango.
Na sexta, dia 08, houve a finalíssima
da escolha da Rainha e Princesa do
Morango 2012 e show com a dupla Guto
e Moraes comandando o bailão. Nos dias
09 e 10 apresentações culturais, stands,
culinárias e exposições relacionadas a
morango. Os shows ficaram por conta
de Vênus Banda Show no sábado (09) e
Amarildo e Alexandre no domingo (10)
fechando com chave de ouro a IV Feira
do Morango em Bom Repouso em 2012.
Texto por: Adalto Cezar.
www.bomrepousoaventura.com
A cobertura do evento ficou
a cargo dos sites:
www.bomrepousoaventura.com /
www.bomrepouso.com /
www.detonafest.com.br

Encontro dos Trabalhadores Rurais em Senador José Bento
Um dos problemas mais recorrentes
identificados no município de Senador
José Bento, têm sido a falta de amparo
aos trabalhadores rurais, principalmente
ao Bóia fria, no que se refere aos direitos
da seguridade social. A Prefeitura através
do CRAS e em parceria com o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Ipuiuna,
desde o início do ano tem realizado
encontros nos bairros da zona rural.
A proposta é orientar os trabalhadores
rurais sobre como garantir direitos tais
co mo:
aposentadori a,
salário
maternidade, auxílio doença, entre
outros.
Encontro de trabalhadores rurais

