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Construção da Concha Acústica de Borda da Mata
é transferida para o Horto Florestal a pedido dos
moradores da Praça Monsenhor Pedro Cintra
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Distrito dos Fernandes em Tocos do Moji Senador José Bento ganha várias
ganha nova Estação de Tratamento de Água
obras no dia 16 de junho
Prefeito
Antonio
Rosário e
Deputado
Federal e
Secretário
Estadual de
Desenvolvimento
e Política
Urbana
durante a
inauguração.

Programação
da Festa de
Aniversário
de Borda
da Mata
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Umas das obras inauguradas foi a Farmácia de Minas
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Desfile de
Carreiros em
Borda da Mata
reúne quase 200
carros de boi

Começa a construção do Parque
Municipal em Bom Repouso
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Atende pelos convênios:

Onde está sendo
feito o Parque
Municipal que
terá Lago e
muitas outras
coisas para o
lazer da
população
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Borda da Mata entra
na era da TV Digital
Equipamentos comprados pela
Prefeitura para implantação do
sistema dgital
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Anuncie aqui. O preço é t ão
p equeno que quas e num dá pra ler.

Fone:(35)9804-8467 - Praça Antonio Megale, 47/1 - Centro - Borda da Mata - MG
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Cultura de massa:

Endodontia: um meio seguro
de preservar seus dentes

perigo real ao conceito de Cultura e Arte
Arte e cultura têm sido, nos últimos
tempos, su bmet idas às regras do
mercado capitalista e da ideologia da
chamada indústria cultural. O conceito
de arte e cultura tem se baseado na ideia
da prática do consumo de “produtos
culturais” fabricados em série, o que é
lamentável. Além da imaginação, obras
de arte e tradições culturais já estão
sendo tratadas como mercadorias, de
acordo com o que rege o capitalismo.
Arte e cul tura se apresent am
massificadas para o consumo rápido no
mercado da moda e nos meios de
comunicação de massa, transformandose em propaganda e publicidade, fazendo
crer (os desavisados intelectuais) que
refrões “grudentos” representam o povo
e trazem algum resquício de um longínquo
Brasil sertanejo.
Pobre de qu em acredita que
“tchutchutchu tchatcha” representa uma
unha sequer do verdadeiro sertanejo,
que está aqui, no sertão bem perto de
nós, que não canta seu próprio nome,
mas na simplici dade da Cult ura
verdadeira, dedilha sua viola e canta
suas veredas, faz o artesanato que
aprendeu com seus ancestrais, conta
histórias de cócoras, fuma cigarro de
palha e não combina em nada com os
playboys de calça justa cantarolando em
“cabritês”.
Há de se compreender que Cultura para
o nosso povo são as Folias, os Terços
cantados, as Congadas, as Catiras, as
Procissões, as Lendas, os “Causos”, os
Costumes e o dia-a-dia de nossa gente.
Não compreendendo isto, deixamo-nos
reféns do mercado, das produções
repetitivas e manipuladoras, que têm
como único propósito o lucro.
Arte e Cultura existem para serem
co ntempladas. No entanto, sob o
controle econômico e ideológico das
empresas de comunicação artística,
transformam-se em seu oposto: eventos
para tornar invisível a realidade e o
próprio trabalho criador das obras, algo
para ser consumido e não para ser
conhecido e superado por novas obras.
Há quem diga que tudo é cultura, que

defenda, sem saber, os movimentos
anticulturais como “cultura diversa”.
Isso me parece uma tentati va
desesperada de democratização, acesso
a qualquer custo aos bens culturais e
artísticos: ledo engano. Democracia
cultural e artística não significa definir
qualquer coisa como cultura, mesmo
porque estamos mergulhados em
produções anticulturais de proporções
gigantescas. A chamada “indúst ria
cu ltural” acarret a result ado de
massificação do pensamento, sob a égide
da falsa cultura. Por quê? Porque cria
obras comuns, destinadas à massa.
Assim, em vez de garantir o mesmo
direito de todos à totalidade da produção
cultural, a indústria cultural introduz a
divisão social entre elite “cultural” e
massa “inculta”. O que é massa? É um
agregado sem forma e sem rosto, sem
identidade e sem pleno direito à Cultura.
Definir a Cultura e a Arte como lazer e
entretenimento, diversão e distração
pode ser um perigo para quem “compra”
essa ideia. Arte e Cultura perpassam pelo
pensamento e pelo t rabalho da
sensibilidade, da imaginação, da
inteligência, da reflexão e da crítica.
Cultu ra e pro dução artística estão
infinitamente ligadas à identidade de um
povo, às suas origens, às suas tradições,
ao seu cot idiano simpl es, jamais
impondo cul turas exteri ores ou
pro duçõ es vulgares, meramente
vol tadas ao mercado eco nômi co.
Entenda-se bem: Simples não é vulgar
nem banal. Para reiterar o que digo,
seguem as palavras de Marilena Chauí:
“Ma ssif icar é a ssi m, b anal izar a
expressão artística e intelectual. Em
lugar de difundir e divulgar a Cultura,
despertand o in teresse por ela, a
in dúst ria cult ural rea liza a
vu lgarização d as a rtes e d os
conhecimentos.”
Maria Rita Costa Bertolaccini
Professora da Rede
Municipal de Ensino,
Presidente da Oficina de Lazer,
Cultura e Iniciação Profissional

O QUE É ENDODONTIA?
A endodontia é a especialidade da
odo ntol ogia que se ocupa co m a
prevenção, o diagnóstico e o tratamento
de doenças ou injúrias da polpa dental
(popularmente conhecida como nervo do
dente). O tratamento de canal é a opção
ideal para salvar um dente cuja polpa
ficou comprometida gerando dor e
infecção e, que de outra forma, teria que
ser extraído.
COMO
OCORRE
O
COMPROMETIMENTO DA POLPA?
As causas mais frequentes de doença
ou necrose pulpar são cáries extensas,
restaurações profundas, traumas como
uma pancada forte em um dente, fraturas
e doença periodontal (gengiva).
QUAIS SINAIS E SINTOMAS
INDICAM UMA POLPA DOENTE?
O sintoma mais característico para
indicar o tratamento endodôntico é a dor
espontânea, isto é, o dente começa a
doer sem estímulo, de forma latejante, não
muito bem localizada e que aumenta com
o calor (quente). Nesse caso, a polpa
ainda está viva, porém inflamada, e o uso
de analgésicos não resolve.
Já quando há morte da polpa,

geralmente a dor é bem localizada,
havendo sensação de “dente crescido”
e dor ao mastigar.Porém nem sempre que
um dente dói, deve-se receber tratamento
endodônt ico. Os dentes podem ter
respostas dolorosas a qualquer estímulo
fora do normal: frio intenso (gelado), calor
intenso(quente), doce, salgado ou ácido.
Esses sintomas são observados em
dentes cariados, em dentes com o colo
exposto, ou seja, retração da gengiva e
em dent es submentidos a cargas
intensas, durante a mastigação. Nesses
casos, removendo-se a causa, cessa a
sensibilidade.
Por isto é necessário observar estes
sinais e sintomas:
-Abcesso na gengiva;
-Sensibilidade térmica (quente ou frio);
-Dor aguda e latejante no dente;
-Inchaço e dor ao toque;
-Dor constante tipo pressão;
-Cárie profunda que atingiu a polpa do
dente(nem sempre se sente dor);
-Dano ou trauma ao dente.
COMO SE CARACTE RIZA O
TRATAME NTO ENDODÔNTICO
(TRATAMENTO DE CANAL)?
O tratamento endodôntico pode ser

realizado em sessão única ou em mais
sessões dependendo do diagnóstico, do
número de raízes e da complexidade do
caso. O conceito de efetuar o tratamento
em uma única consulta não é novo, no
entanto, vem sendo mais u tilizado
at ualmente devido ao surgimento
crescente de comprovações científicas
e experiência clínica favorável.
COMO SERÁ O FUTURO DO DENTE
TRATADO ENDODONTICAMENTE?
Estudos apontam uma taxa de sucesso
em 90 a 95% dos casos. Os casos de
insucesso podem ainda ser passíveis de
retratamento ou tratamento cirúrgico
para preservar o dente.
Os dentes tratados podem durar por
toda a vida através de uma boa higiene
oral e de consultas periódicas, para
avaliar o estado do dente e dos tecidos
perirradiculares.
*Domingues, A.R.;* Lima, M.F.;*
Lima, W.F.;* Pupin,M.A.(Borda da
Mata)
**Filho, E.P.
* Acadêmicos do curso de odontologia
do INAPÓS.
** Professor orientador.

Ajuda de Deputados importantes
tem sido imprescindível para o
desenvolvimento de Bom Repouso
Os Deputados Federais Nárcio Rodrigues e Odair Cunha e os
Estaduais Tiago Ulisses e Ulisses Gomes tem ajudado o município
com emendas parlamentares que atingem milhões de reais.
Veja as últimas importantes contribuições desses deputados para o progresso do muncípio:
Nárcio Rodrigues
viabiliza Van 0km e
Poço Artesiano para o
Bairro Damásios

Odair Cunha viabiliza
para o município
caminhão compactador
de lixo e retroescavadeira

Tiago Ulisses faz
emenda parlamentar
para pavimentação do
Bairro Bentos

Depois da viabilização de recursos
para ampliação da Escola Municipal,
Reforma da Escola Estadual, construção
do Parque Municipal, inclusive que
ini ciou est e mês os trabalhos,
Poliesportivo, pavimentações, entre
outras, Nárcio Rodrigues, agora viabiliza
junto a Secretaria de Estado da Saúde
uma Van no va para atender as
necessidades do município e ainda um
Poço Artesiano junto a SEDRU para
atender a população da zona rural.

Grande foi o apoio desse deputado.
Odair Cunha vem mostrando-se parceiro
de Bom Repouso há um bom tempo,
quando fez emenda parlamentar para
aquisição de tratores para ajudar o
pro duto r ru ral. Empenho u-se na
vi abil ização de recursos para a
constru ção do P ROINFANCIA,
pavimentação da Vila do Cruzeiro,
reforma da Praça Cel. Ananias de
Andrade e agora viabilizou um Caminhão
compactador de lixo e uma
retroescavadeira que será entregue ao
município nos próximos dias. Além de
fazer uma emenda parlamentar agora em
2012 para aquisição um caminhão para
agilizar os trabalhos nas estradas vicinais.

Tiago Ulisses tem se empenhado no
progresso de Bom Repouso, viabilizou
para o município grandes obras na zona
rural, como a construção da Quadra
Poliesportiva no bairro Brandões, Poço
artesiano no Bairro Bentos e Damásios,
pavimentações nos bairros Boa Vereda
de Cima, Caetanos, Cantuários, Marques
e outras, e agora fez uma emenda de
pavimentação para o Bairro Bentos e Vila
Santo André. Neste mês Tiago esteve
em Brasília e conseguiu para o município,
a pedido do Prefeito Edmilson Andrade,
recursos de R$150.000,00 para aquisição
de caminhão também para trabalhar nas
estradas vicinais.

2ª Festa Junina na Vila
Nossa Senhora do Rosário
em Bom Repouso
Dia 30 de Junho, à partir das 20h com a
Dança de São Gonçalo, Catira, além de
comidas típicas, animado som com Dj
Débora Andrade e Show ao vivo com
Adriano Costa. Você é o nosso convidado
especial!!!
Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
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

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG
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Deputado eleito em 2010, Ulisses
Gomes tem feito excelente trabalho na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
juntamente com o Deputado Odair
Cunha, Ulisses Gomes tem recebido
muitos elogios. Ulisses que já havia
viabilizado para o município materiais
esportivos, agora faz emenda para a
Construção da Praça em frente a Imagem
de Nossa Senhora das Graças, Cartão
postal de Bom Repouso.
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Ulisses Gomes faz emenda para a construção
da Praça Nossa Senhora das Graças
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O prefeito de Bom Repouso, Edmilson Andrade, em nome de
toda população agradece o empenho e o carinho que esses Deputados
tem dispensado ao povo do município. “Não há palavras para agradecer o
que eles tem feito pela nossa população. Que Deus os retribua tudo
o que eles tem ajudado Bom Repouso”, afirma Edmilson.

Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76
Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa
Mtb 5813/MG
Redação, Fotografias, Diagramação
e Composição:
Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 2.000

unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com a opinião do jornal. As matérias pagas
E-mail - tribuna@hardonline.com.br
serão identificadas como Informe Publicitário.

Início da construção do
Parque Municipal em
Bom Repouso
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Borda da Mata entra
na era da TV Digital
A Prefeitura de Borda da Mata está
adquirindo equ ipamento s para
modernizar o sinal de TV aberta na cidade.
O sinal aberto é aquele que a pessoa
recebe em sua casa com apenas uma
antena UHF.
Para as pessoas que já possuem TVs
com conversor digital poderão assistir a
Bandeirantes e futuramente a EPTV com
sinal digital.
Para as TVs mais antigas, para a pessoa
unificar com o novo sinal, basta que a
pessoa substitua sua antena externa por
uma UHF e assim ela receberá todos os
canais com mais qualidade de recepção
digital.
A prefeitura informa que manterá os
canais atuais por mais um ano, até que
as pessoas se adaptem ao novo sistema
digital. Portanto, ficarão funcionando
normalmente os dois sistemas.

Borda da Mata é a segunda cidade com
menos de 100 mil habitantes a instalar o
moderno sistema digital, sendo que a
primeira foi Santa Rita do Sapucaí, ou
seja, o Vale da Eletrônica.
Os retransmissores atuais estão com
mais de 20 anos de uso e com difícil
manutenção, já que nem existem mais
peças.
A P refeitura recomenda que as
pessoas procurem um técnico de sua
confiança para se informarem melhor
sobre o novo sistema.
Os novos canais serão: 21 – Rede
Minas; 25 – TV Sécu lo 2 1; 3 1 –
Bandeirantes; 31.2 – Bandeirantes
Digital; 40 – Record; 44 – Rede TV; 51 –
Globo(EPTV).
A P refeitura está aguardando a
autorização da EPTV para liberar o sinal
digital.

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!!!

Equipamentos adquiridos
pela Prefeitura e Modelo da
Antena UHF para sintonizar
o sinal digital

Concha Acústica de Borda
da Mata será construída
n o H o r t o F l o r e s t a l Ponte no bairro Descalvado é construída em alvenaria
O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior, para atender solicitações
dos moradores da Praça Monsenhor
Pedro Cintra, decidiu mudar a construção
do Centro Cultural, mais conhecido como
Concha Acústica para o Horto Florestal.
O novo local dará início a urbanização
do Horto que contará também com local
para ativi dades fí sicas, l azer e
entretenimento. Será construída também
uma pista de caminhada em torno do lago
e a P refeitura, juntamente co m os

proprietários dos terrenos em frente ao
Horto tentarão li berar a área para
extensão da Avenida João Olivo Megale
até ao portão do Horto. Em breve, o
Horto deverá receber uma verba estadual
para aumentar a urbanização.
“Espero ter informado às pessoas que
ai nda não sabi am dessa mu dança,
ocorrida há cerca de três semanas e que
estão tentando polemizar. Não gosto de
polêmica e sim de trabalho” frisa o
prefeito Edmundo.

O local marcado é
onde é o lago do
Horto e a extensão
da Av. João Olivo
Megale

A ponte conhecida como “ponte do
Darney” no bairro Descalvado em Borda
da Mata que antes era de madeira está
sendo construída com vigas de ferro e
concreto. O investimento é de cerca de
R$ 140 mil.
Outra ponte construída em alvenaria

no município é a Ponte “Maria Amélia”
no di strito Cervo. As obras foram
concluídas no início de junho/2012.
Além destas pontes, os bairros Açude
e Marques também tiveram duas pontes
construídas com madeira.
As estradas rurais também recebem

Estrada que liga Borda da Mata ao
bairro Campo pelo morro do Urubu

manutenção constante. Exemplo disto
são a estrada que liga Borda da Mata ao
bairro Campo pelo morro do urubu e a
estrada do Caminho Fé no bairro Cafua.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Municipal de Borda da Mata

Reforma Ponte do Bairro dos Marques

Obras da Avenida João
Olivo Megale entra em
fase de finalização
As obras da Avenida João Ol ivo
Megale, nova entrada da cidade e que
foi totalmente calçada pela Prefeitura de
Bo rda da Mata, co nt inu am sendo
executadas e já entra quase na fase final.
No momento , a P refeit ura está
colocando terra ao lado do córrego e
pl antando árvo res, depo is serão
plantadas gramas no local e construída
uma pista de caminhadas. Após essa
fase, o próximo passo será solicitar aos
proprietários de terrenos para construir
a calçada ao lado de três metros, que

também servirá de pista de caminhada,
já que o local é bastante propício e no
final, em frente a Creche Madre Tereza
de Sal danha, foi impl antada u ma
excelent e Academi a ao ar li vre,
proporci onando ao s usuári os a
complementação de suas caminhadas.
E nos canteiros centrai s, do no vo
calçamento até a academia, já começou
a ser construída a pista de caminhada.
“Essa nova entrada da cidade, será
quase que um parque de atividades
físicas” frisa o prefeito Edmundo.

Ponte entre os bairros Açude e Mascate

Estrada do Campo já arrumada

Problema de água pluvial
que desemboca no final da
Rua Peregrine Flanklin será
solucionado pela Prefeitura
de Borda da Mata
Um problema antigo e que atormenta
moradores do final da Rua Peregrine
Flanklin, ou seja, antes de chegar a
Avenida João Olivo Megale, que é a
enorme quantidade de água que desce
vinda do alto lá do hospital para aquele
local, próximo ao antigo Plaza, e que,
além de deixar intransitável durante a
chuva, apó s, muitas vezes os
calçamentos são arrancados ficando
grandes buracos para a Prefeit ura
arrumar urgentemente, senão não há

co mo o s carros passarem, será
solucionado com a construção de uma
galeria pluvial colocando manilhamento
em t oda a ext ensão necessári a.
“Naquele local, não há outra solução a
não ser a construção dessa galeria e
acredito que vai resolver o problema”,
diz o prefeito Edmundo e acrescenta
“também no bairro São Benedi to,
próximo a Anatex, será construída uma
galeria para resolver um problema
parecido com este”.

Obras da Avenida
João Olivo Megale
e árvore plantada
nas margens do
córrego

Anuncie
no Tribuna
Popular

Manilhas
que serão
utilizadas
para a
construção
das
galerias

Escola
Estadual Lauro
Afonso Megale
ganha novo
consultório
odontológico
em parceria
com a
Prefeitura
A Prefeitura de Borda da Mata, em
parceria com a Diretoria da Escola
Estadual Lauro Afonso Megale, está
instalando um novo Consultó rio
Odo ntol ógico na escola. O novo
consult ório atende as modernas
exigências da Vigilância Sanitária e assim
os alunos poderão ser tratados sem sair
da escola. Com este consultório, que
custou cerca de oito mil reais, a Prefeitura
completou seis no vos consultórios
instalados.
O Consultório Móvel, no momento
está atendendo no bairro do Campo. A
logística implantada pelo Departamento
Odontológico é a demanda captada pelos
Agentes de Saúde.
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Prefeito Antônio Rosário e o Secretário Estadual de Desenvolvimento
e Política Urbana(SEDRU) Bilac Pinto inauguram no Distrito dos
Fernandes a mais nova Estação de Água de Tocos do Moji
O Distrito dos Fernandes, desde 16 de junho, tem a sua Estação de Tratamento de Água – ETA e terá
água de qualidade e em quantidade, uma fonte inesgotável de saúde todos os dias nas torneiras
Em di a de festa co m mui ta
comemoração e alegria, a inauguração
da Estação de Tratamento de Água –
ETA do Dist rit o dos Fernandes,
aconteceu às 17h do dia 16 de junho.
Presentes o Prefeito Antônio Rosário,
Deputado Federal e Secretário Estadual
de Desenvo lvi mento e P ol íti ca
Urbana(SEDRU) Bilac Pinto, mentor da
verba para a construção da ETA, VicePrefeito Ademir Cantuária, Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de
Tocos do Moji, Vereadores, autoridades
policiais, funcionários da Prefeitura e a
Sra. Regiane Cruz, Chefe do
Departamento de Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo, que conduziu a cerimônia,
após a execução dos Hinos Nacional e
da cidade de Tocos do Moji.
O Deputado Estadual e Secretário de
Estado de Turismo de Minas Gerais
Agostinho
Patru s
Fil ho, por
compromisso de viagem já agendado,
não pode comparecer e envi ou
mensagem de congrat ulaçõ es ao
Prefeito Antônio Rosário e ao VicePrefeito Ademir Cantuária pelo grande
feito.
O evento foi realizado na própria
Estação de Tratamento de Água – ETA,
com a presença das autoridades já
menci onadas e do s moradores do
Distrito dos Fernandes que aguardavam
já há alguns anos que o sonho realizado

fosse entregue à população dando fim a
escassez de água e do pesadelo da
torneira seca.
A entrega da obra de grande relevância
para a população custou R$ 150 mil reais,
co nsegui da através do Deputado
Federal e Secret ári o E st adu al de
Desenvo lvi mento
e
P ol íti ca
Urbana(SEDRU) Bilac Pinto, ela ficou em
mais de 200 mil reais, a diferença do
convênio foi arcada com recursos da
Prefeitura de Tocos do Moji.
“A partir de hoje, o Distrito dos
Fernandes terá em suas torneiras uma
fonte inesgotável de saúde. Construímos
a ETA - Estação de Tratamento de Água
do Distrito dos Fernandes para por fim
a uma antiga reivindicação de direito da
população, produzindo diariamente água
potável despoluída.
Toda obra traz benefício para a
população, mas esta em especial é uma
grande realização. Ter um fornecimento
de água tratada em quantidade
suficiente é um direito do cidadão. A
construção do sistema é necessária
para acompanhar o crescimento da
cidade e, consequentemente, da
demanda. Esta conquista tem gosto de
água límpida e cristalina. Torneira seca
nunca mais”, destacou satisfeito
o Prefeito Antônio Rosário.
Matéria e Fotos: Eni

Engenheiro Túlio Vilanova da
Vilasa Construtora faz política da
boa vizinhança em Tocos do Moji
O Engenhei ro Tú lio Vi lanova,
representante da Vilasa Construtora,
responsável pela conclusão da obra que
liga Tocos do Moji a Borda da Mata,
toma a iniciativa e faz política da boa
vizinhança determinando ao maquinista
operador de passar a Patrol na estrada
que liga Tocos do Moji a Borda da
Mata enquanto ainda não reiniciou as

obras.
O atraso justifica-se pela expectativa
do restante das maquinas pesadas que
estão se descolando de Belo Horizonte
em direção a cidade de Tocos do Moji.
A comunidade de Tocos do Moji,
através do Prefeito Antônio Rosário
expressa seus agradecimentos.
Matéria: Eni

Prefeitura de Tocos do Moji
assina convênio para receber
uma Van de 15 lugares do
Governo do Estado por
indicação do Deputado
Agostinho Patrus Filho
No dia 18 de junho, O prefeito de Tocos
do Moji, Antonio Rosário, a Diretora do
Departamento Municipal de Saúde,
Edinalda de Fátima Faria Rosa e o Vereador
Régis Floriano da Silva estiveram em Belo
Horizonte na Secretaria Estadual de Saúde,
quando foi assinado um convênio para a
aquisição de uma VAN de 15 lugares para

o Departamento Municipal de Saúde.
Essa Van foi conseguida através do
Deputado Estadual Agostinho Patrus Fiho
e o valor é de quase 100 mil reais.
O prefeito Antonio Rosário agradece ao
Deputado pela atenção com o município e
parabeniza a população por mais esta
conquista.

Estação de Tratamento de Água

Antonio Rosário, Bilac Pinto e Regiane Cruz

Autoridades presentes

Ademir Cantuária, Bilac Pinto e Régis Floriano

Algumas obras de suma importância realizadas
nesta administração no Distrito dos Fernandes
° Desde setembro de 2009, Tocos do Moji interage como o mundo e navega na rede mundial de computadores. A
Prefeitura de Tocos do Moji, implantou o sistema de Internet gratuita via rádio para a população de Tocos do Moji e
consequentemente no Distrito dos Fernandes, com um sinal de excelente qualidade e o serviço está ao alcance de
todas as pessoas;
° 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 da Estação de Tratamento de Água – ETA do Distrito dos Fernandes;
° O antigo Aterro Controlado de Lixo do Distrito dos Fernandes em Tocos do Moji, foram replantadas 200 mudas
de árvores típicas da região no antigo aterro controlado do Distrito dos Fernandes, no início do mês de novembro.
As mudas foram fornecidas pelo Instituto Estadual de Floresta(IEF) de Pouso Alegre;
° A estrada que liga o Distrito dos Fernandes ao bairro Fazenda Velha, na altura do trevo que dá acesso ao Aterro
Controlado da Prefeitura de Tocos do Moji, ganhou calçamento neste trecho, sendo, aproximadamente, 1.500 m².
Neste local, devido ser um trevo muito movimentado, principalmente na safra do morango, tem ocorrido diversos
acidentes e muitas famílias residem próximas ao trevo. A solução para que o lugar torne seguro é somente colocando
calçamento, redutores de velocidade e uma boa sinalização;
° Com o incentivo e apoio do governo municipal, os Correios inaugurou 5 de setembro de 2011 a Agência
Comunitária no Distrito dos Fernandes;
° A Prefeitura de Tocos do Moji realizou a cobertura da quadra poli esportiva da Escola Municipal Benedito
Caetano de Faria no Distrito dos Fernandes, recurso para esta obra é uma verba orçamentária do Deputado Federal
Bilac Pinto, no valor de 150 mil reais, cujo valor também está incluído a cobertura da quadra da Escola Municipal
Maria Ambrosina de Jesus, no Distrito Sertão da Bernardina, outro bairro também, beneficiado pelo “Um Governo
para o povo”;
° A Prefeitura de Tocos do Moji expandiu a iluminação pública no município, o valor investido é de R$ 24.608,22
sendo que a Rua Ciro Ferreira de Alvarenga, na entrada do Distrito Fernandes já foi iluminada com cinco novos
post es.
Todas obras trazem benefícios para a população. Mas a construção da Estação de Tratamento de Água – ETA, em
especial é uma grande conquista. Ter um fornecimento de água tratada, em quantidade suficiente é um direito do
cidadão.
Finalmente, o governo do Prefeito Antônio Rosário, não tem medidos esforços para trabalhar por Tocos do Moji,
e comprovadamente tem sido “Um Governo para o povo”.
Matéria: (Eni)

Bom Repouso realiza 4ª Copa Bom
Repouso de Futebol de Menores
A 33ª edição será de 20 a 28 de julho com as categorias 97/98, 99/00 e 01/02. As equipes que vão participar são:Bom de Bola
Sumaré-SP;Rubro Negro de Betim-MG;São Cristóvão F.C. de Betim-MG;Meninos do C.R.A.S. de Careaçu-MG;Meninos de
Ouro de Bom Repouso-MG;C.A Esperancense-Boa Esperança-MG; Associação Vasco da Gama de Divinópolis-MG;C.R.
Flamengo de Divinópolis-Divinópolis-MG.

Errata
Na última edição do Tribuna Popular, na notícia que dizia que a Prefeitura realizou audiência pública para retirar as árvores das
praças centrais do Cervo e Sertãozinho, quando diz que foi aprovada por unanimidade, segundo o morador Jefferson, no
Sertãozinho, não foi por unanimidade e teve pessoas contrárias a essa retirada. “Assim devemos respeitar a opinião das
pessoas, e a palavra “unanimidade” exclui qualquer opinião contrária. Solicito aos senhores que modifiquem a notícia, para que
assim ela esteja representando realmente o acontecido na audiência pública. Obrigado Jefferson.”

ACADEMIA JL
Antonio Rosário, Régis Floriano e Edinalda de Fátuma durante a assiatura do
convênio para aquisição de uma Van nova de 15 lugares

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Ginástica Localizada e Musculação
Professores especializados e credenciados pelo CREF-6,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Fisiologista do exercício.
Modernos equipamentos, mesclando exercícios
localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.

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

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

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG
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S en ad or J osé Bent o ga nh a
várias obras no dia 16 de junho
Entre elas, a Farmácia de Minas e o CRAS
O dia 16 de junho foi um muito
movimentado em Senador José Bento. A
população recebeu inúmeros benefícios
com várias obras que foram inauguradas
pela Prefeitura. Com a presença do
Prefeito Flávio de Souza Pinto, do
Deputado Estadual, Adalcléver Lopes,
do Prefeito de Monte Sião, José Rafael,
do Superintende da Regional da Saúde
em Pouso Alegre, Gilberto Carvalho,
secretários municipais, vereadores e
autoridades locais, civis, religiosas e
mi litares, o dia começou com as
inaugurações previstas.
Entre as obras entregues a População
estão a Farmácia de Minas, que foi mais
um benefício conseguido pela
administração municipal; a inauguração

do Centro de Referência de Assistência
Social(CRAS) Catarina Floriano de
Souza, que no momento recebeu das
mãos do Deputado Adalcléver as chaves
de uma Van Topic destinada ao CRAS;
inauguração dos novos retransmissores
de TV das emissoras Globo, Record e
SBT; entrega do Laborat ório de
Informática e Acervo Bibliotecário para
a Escola Municipal Professora Maria da
Costa Ferreira.
Também neste dia, foi lançada a pedra
fundamental de reforma do Ginásio
Poliesportivo Municipal e a construção
de uma nova garagem municipal, ao lado
do ginásio. Após as inaugurações, foi
oferecido um almoço de confraternização
aos convidados.

Inauguração da Farmácia de Minas

Nova Topic do
CRAS de Senador
José Bento

Creche Próinfância
em Senador José Bento
As obras de
construção da
Creche
Próinfância em
Senador José
Bento estão em
pleno vapor. De
acordo com o
prefeito Flávio de
Souza Pinto, a
intenção é realizar
mais este sonho
da população o
mais rápido
possível. As fotos
mostram como
estão o
andamento das
obras.

Loteamento Fernandes Cortes
em Senador José Bento
começa a ganhar calçamento

Inauguração do CRAS

Acervo Bibliográfico e Laboratório de Informática

O Loteamento Cortes, em
Senador José Bento, onde está
programado a construção de
casas populares começou a
receber os primeiros benefícios.
Este mês, a Prefeitura já iniciou
o calçamento de algumas ruas.

Loteamento
Cortes
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
ultoria
s
OAB/MG 107.598
n
o
C
e
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

Lançamento da Pedra Fundamental da Reforma do Poliesportivo e construção da garagem municipal

OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

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

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Almoço após as inaugurações
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior

Aniversário de Casamento

Dois cães da raça Pitt Bull
fogem da garagem de uma
residência no bairro São Judas
Tadeu e ataca uma pessoa e
outro cão da raça maltês
No dia 11 de junho, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro São Judas
Tadeu onde a vítima narrou que passeava com seu cão da raça maltês quando dois
cães da raça Pitt Bull atacaram seu cachorro. Na tentativa de afastar os cães a vítima
e seu cão sofreram ferimentos leves. O proprietário dos cães Pitt Bull narrou que ao
chegar em casa e guardar seu veículo os cães saíram da garagem e ele não percebeu.
O proprietário dos cães prestou o devido socorro à vítima bem como ao seu cão,
sendo registrado boletim de ocorrência que foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Acidente de trânsito
mata homem de 46 anos
no bairro Santa Cruz
No dia 16 de junho, por volta das 10h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer
na Avenida Luiz Cardoso Pinto, bairro Santa Cruz, onde havia ocorrido um acidente
de trânsito envolvendo dois veículos. No local os policiais militares perceberam que
o condutor de um dos veículos aparentava ferimentos leves e o condutor do outro
veículo, Z. S, de 46 anos de idade estava desacordado, aparentando estado grave.
Foi acionado socorro, tendo comparecido equipe do Pronto Socorro Municipal e
uma equipe do Corpo de Bombeiros que retiraram a vítima do veículo e o conduziram
em estado de emergência ao Hospital Samuel Libânio na cidade de Pouso Alegre
onde faleceu por volta das 17h.

Motociclista sem habilitação
é multado em 574 reais
No dia 18 de junho, por volta das 11h40, a Polícia Militar realizava Operação
Fiscalização de Trânsito quando os policiais abordaram uma motocicleta conduzida
por R.V.S, de 21 anos de idade sendo constatado que ele não era habilitado para
conduzir aquele veículo. Foi registrado boletim de ocorrência e lavrado auto de
infração de trânsito no valor de R$ 574,00.

Aluno de 11 anos foge da Apae
e dirige trator na Avenida João
Olivo Megale até atingir o
muro de uma oficina mecânica
No dia 18 de junho, por volta das 14h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer
na Avenida João Olívio Megale onde um menor de 11 anos de idade, portador de
necessidades especiais, havia fugido da APAE, entrando em um trator acionando a
máquina, dirigindo por alguns metros quebrando o muro de uma oficina mecânica
existente naquele endereço. Foi acionado o Conselho Tutelar e um funcionário da
APAE que ficaram responsáveis pela criança, sendo registrado boletim de ocorrência.

Polícia Militar - Nossa Profissão,
sua vida! - Ligue - 190
Empréstimos em 24 horas de 3 a 280
mil reais.Para assalariados sem
consulta a SPC ou SERASA.
Para automóveis, imóveis e capital de giro.
EXEMPLOS
3.000= 36x 98,00
7.000= 59x 149,00
30.000=120x 312,00
70.000=200x 437,00
210.000= 200x 1.312,00
Consulte outros valores e prazos.

Favor ligar (0xx) 31-3588-56-93 ou 31-3043-5165

No dia 09 de junho, o Sr José Pereira Lemes e Dona Maria Ap. Silva Lemes
completaram 50 anos de casamento. Após a cerimônia religiosa e
renovação de votos, o casal cinqüentenário recepcionou
familiares e amigos para um almoço.
Desta união nasceram seis filhos, quatro netos e quatro bisnetos.
Parabéns pela conquista e que Deus derrame
incontidas bênçãos sobre o vosso lar.

Aniversário
“Bem aventurado, o povo a quem
assim sucede! Bem aventurado é o
povo cujo Deus é o Senhor!”
Salmo 144, v15.
A Coordenadora da Escola Municipal
Antonio Marques da Silva, Ivone de
Cássia Fernand es Oliveira, a ex
diretora Damaris de Oliveira Silva, os
ex vereadores, Ailton Pereira da Silva;
Antonio Albano Martins; Valdir Gomes
Bonifác io;
o P asto r da Igreja
Quandriangulor, Jair Miguel Franco; a
Equipe de Saúde da Família do bairro
Santa Cruz; os Conselheiros Tutelares;
a
A ssoc iação
Co merc ial;
o
Departamento Municipal de Assistência
Social; os Funcionários do Fórum; da
Delegacia; a Secretária de Saúde,
Nádia de P ádua; o jornal T ribuna
Popular; o vice-prefeito, Silvio Pedro
Rodrigues parabenizam Jair Benedito
de Souza, comissário de menores do
Bairro Santa Cruz pelo seu aniversário,
ocorrido no dia 05 de junho e desejam
a ele muita saúde, paz e que continue
sendo e ssa pess oa p restativa e
iluminada por Deus.

Parabéns!!!

7

TRIBUNA POPULAR

Festival de Esportes em Borda
da Mata acontece em nova data,
no dia 01/07
A coordenadora do projeto Minas
Olímpica, Rosi Chicano, informa que o
Festival de Esportes vai acontecer no
domingo, dia 01/07/2012, a partir das
8h, e não mais nos dias 02, 04 e 06 de
julho. A mudança aconteceu por conta
de atividades de fim de semestre nas
escolas.
Os alunos da rede municipal e as
crianças participantes do projeto que
também são estudantes da rede pública
vão participar do Festival de Esportes
no Poliesportivo de Borda da Mata.
Vão ser três modalidades disputadas:
handball, futsal e queimada t ripla.
O projeto Minas Olímpica Geração
Esporte é um programa do Governo de

Minas em parceria com as prefeituras
do est ado com o o bjetivo de criar
opo rt u ni dades para o adequ ado
processo de iniciação esportiva de
crianças e adolescentes de 07 aos 13
anos, contribuindo na sua formação
i nt egral , at ravés da prát ica das
modalidades esportivas coletivas e
individuais.
No município , de acordo co m a
co o rdenado ra do pro j et o ,, 1 0 0
cri anças parti cipam das atividades
esportivas do Minas Olímpica, “são
50 alunos no período da manhã e 50 à
tarde. São doi s professo res, cada
professor coordena 25 crianças por
período.”

Projeto
Minas
Olímpica no
Poliesportivo

(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.

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
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
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

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

Ata da Audiência Pública do primeiro
quadrimestre de 2012 em atendimento ao
Parágrafo 4º do Artigo 9º e Parágrafo 1º do
Artigo 1º da Lei Complementar nº 101/2000.
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Quase 200 carreiros participam do Desfile em Borda da Mata organizado por Moacir da
Pastelaria, Joel do Quita e José do Arlindo juntamente com uma Comissão Organizadora
Carreiros de várias cidades mineiras
participaram do encontro de carros de
bois no dia 17 de junho, na Avenida
João Olivo Megale, em Borda da Mata.
F oram 1 92 inscri t os no event o
organizado por Moacir da Pastelaria,
Joel do Quita e José do Arlindo, com o

apoio da Prefeitura Municipal e da
Polícia Militar.
Antes do desfile, os carreiros e o
público participaram de um almoço no
Clube de Campo Tiradentes, com som
ao vivo do Trio Alvorada de Santo
André. Logo após o desfile, a cantora

e apresentadora da emissora de TV
Canal do Boi, Eliane Camargo, fez uma
apresentação musical aos presentes.
Todos os carreiros receberam troféu
de participação e ainda concorreram ao
sorteio de brindes, como um mini carro
de boi, doado pelo carreiro Vicente Luiz

do bairro Grota Rica de Conganhal.
No sábado, houve ainda um baile no
Bar Pi nta e Borda co m a Banda
Apocalypse Banda Show.
“Gostaria de aproveitar esse espaço
para agradecer a todas as pessoas que
ajudaram a realizar este grande evento

em Borda da Mata, principalmente aos
companheiro s
da
Co mi ssão
Organizadora, que ajudaram sem medir
esforços para o sucesso do evento, a
Prefeitura, a Polícia Militar, enfim todos
que contribuíram para o evento. Muito
obrigado a todos”, finaliza Moacir.

Veja os principais flashes do Desfile de Carreiros:

Mais fotos do Desfile de Carreiros no site: www.tribunabm.com.br

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

Panificadora
Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha Pão
de Torresmo Salgadinhos

Tel.(35)3445-2161

Real

Pegamos encomendas de
bolos, doces e salgados.
Temos empada, bombons
e doces caseiros

Fazemos lanches nos fins de semana - das 18h30 às 0h

Praça Antonio Megale, 100 - Centro - Borda da Mata - MG

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata,
quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da
Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e
saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro
setor. Também há verbas de convênio, como é o caso do Pró-infância, que será para construção de uma Creche e
está na conta do município quase um milhão de reais e não pode ser gasto em outro setor de maneira alguma.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados
logo no início do mês.
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Conferencista internacional realiza
seminário para pais e professores da
rede municipal em Borda da Mata

O escritor, professor e conferencista
internacional Jairo de Paula esteve em
Borda da Mata no dia 21/06/2012 para
realizar duas palestras, uma para os pais
de alunos das escolas municipais e outra
para os professores da rede municipal e
convidados. Os encontros realizados
pelo Depart ament o Muni cipal de
Educação acont eceram no Cent ro
Pastoral. Jairo é especialista em artes
cênicas e musicoterapia, autor de 15
livros, entre eles o best-seller “Uma
Marca Chamada Você”. Possui mestrado

em educação , é pós-graduado em
marketing empresarial, graduado em
economia. Jairo foi eleito em 2011 como
palestrante do ano com o “Prêmio
Benemérito Educacional Prof. Gildecina
Bezerra”. Além de escritor, Jairo de Paula
tem u ma int ensa ati vidade co mo
palestrante nas áreas empresarial,
educacional e familiar.
Na palestra para os pais, Jairo, de uma
maneira muito bem humorada, falou
sobre a tarefa dos pais em educar os
filhos, deixou claro o papel da escola em
ensinar e dos pais em educar para que a
criança cresça co m limites, sai ba
respeitar o próximo e essencialmente
cresça feliz. “O objetivo é levar para o
pai ferramentas para que ele seja melhor.
Pais felizes, filhos felizes, não têm meio
termo.” resume Jairo. Outro ponto que o
professor trabalhou foi a maneira como
os pais devem encarar os sonhos dos
filhos “Os pais têm que estimular,
provocar os sonhos dos filhos, hoje os
jovens estão sonhando pouco. Sonho
pequeno não acontece” ressalta.
Rita Nascimento tem uma filha, ela

Campanha do Agasalho
Senador José Bento

afirma ter aprendido muita coisa com
as falas do professor e vai levar os
ensinamentos para também repassar a
sua filha “gostei muito, veio em uma
hora muito boa na minha vida”, afirma.
Lázaro Joaquim Pereira é pai de quatro
filhos, ao sair da palestra, avaliou o que
o professor disse “isso é uma escola
da vida que eu já sabia, mas sempre é
bom ter alguém cutucando mais um
pouco pra gente relembrar, tudo o que
a gente aprende é bom. Foi excelente.”
Alternando falas sérias aos exemplos
engraçados do cotidiano, o professor
Jairo de Paula, despertou gargalhadas,
emoções e reflexões nos participantes,
o palestrante define a si próprio “não
sou palestrante motivacional, mas sim
motivado”. Dessa forma, foi também
com os professores, Jairo falou sobre a
relação pai, aluno e professor, e a
importância e influência do professor
para o aluno. Para a secretária de
Educação, Gláucia Brandão Guilherme,
as palestras do professor Jairo são de
grande valia tanto para os pais quanto
os professores, são ensinamentos para
a vida “apesar da noite chuvosa, eles
co mpareceram e apro vei taram a
palestra.”
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

A Escola Wizard de Pouso Alegre realizou uma Campanha do Agasalho e
em parceria com a Prefeitura de Senador José Bento, as roupas foram
distribuídas pela equipe do ESF do município às pessoas no dia 15 de junho.

Anuncie no site do Tribuna Popular
500 visitas por dia

Palestras para
Pais e
Professores

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

Mais uma rua ganha
recapeamento asfáltico
em Borda da Mata
Dentro do projeto de melhorar o maior
número possível de ruas da cidade e assim
melhorar a qualidade de vida da
população, como acabando com poeiras
e barros, a Prefeitura de Borda da Mata
recapeou mais uma rua que estava com o
calçamento muito irregular, que é a Rua
Vítor Brandani. Essa rua está localizada
no bairro Nossa Senhora Aparecida e
serve de ligação entre a Rua Duque de
Caxias e a Rua Peregrine Flanklin, saindo
próximo ao antigo Plaza.
“Desde o início de minha gestão, me
preocupei muito com esses calcamentos,

pois sendo da área da saúde, sei o quanto
essa infraestrutura melhora a saúde das
pessoas, pois a poeira que causa tantas
alergias foi acabada em vários bairros da
cidade, sem contar o barro na época das
chuvas em que pessoas não podiam sair
de casa, às vezes até mesmo para socorrer
um ente querido doente. Durante esse
três anos, mais de cem ruas em todo o
município receberam calçamentos,
beneficiando inúmeras famílias. Agradeço
a minha equipe que tanto tem me ajudado
a levar esses benefícios à população”,
enfatiza o prefeito Edmundo.

Rua Vítor
Brandani

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

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

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 495/2012
“Dispõe sobre a abertura de crédito especial”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito especial no corrente exercício no valor de R$ 148.620,62 (cento e quarenta e oito mil,
seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), conforme especificação abaixo:
02 Prefeitura Municipal
02 06 Departamento M.Obras M.A. e Serviços Urbanos e Rurais
02 06 02 Vias Urbanas
02 06 02 15 Urbanismo
02 06 02 15 451 Infraestrutura Urbana
02 06 02 15 451 0010 Serviços Urbanos
02 06 02 15 451 0010 1.001 Calçamento de Vias Urbanas
02 06 02 15 451 0010 1.001 4490 51 Obras e Instalações MINTUR
Art. 2º - Como recursos para a abertura do crédito mencionado no artigo primeiro serão utilizados o superávit financeiro de R$ 8.620,62
(oito mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), e o excesso de arrecadação de convênio no valor de R$ 140.000,00 (cento e
quarenta mil reais).
Parágrafo único: Os recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênio referidos no caput deste artigo referem-se ao
Convênio n° 0297.817-31/2009, firmado com o MINTUR, no valor de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais).
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 15 de fevereiro de 2012.

Proposição de Lei nº 496/2012
“Dispõe sobre a abertura de crédito especial”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito especial, no corrente exercício, no valor de R$ 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete
mil e quinhentos reais), de acordo com a seguinte classificação:
02 Prefeitura Municipal
02 06 Departamento M. de Obras, M.A. e Serviços Urbanos e Rurais
02 06 07 Estradas Vicinais
02 06 07 26 Transporte
02 06 07 26 782 Transporte Rodoviário
02 06 07 26 782 0001 Apoio Administrativo
02 06 07 26 782 00012.028 Manutenção das Estradas Vicinais
02 06 07 26 782 00012.028449052 Equipamentos e Material Permanente - MAPA
Art. 2º - Serão utilizados como recursos para abertura do crédito mencionado no artigo anterior a tendência de excesso de arrecadação de
convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Convênio SICONV n° 757489.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 15 de fevereiro de 2012.

Festa Junina da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra em Borda
da Mata reúne cerca de mil pessoas
Cerca de mil pessoas entre pais,
professo res, alu nos e vi sit ant es
participaram da Festa Junina da Escola
Mu nicipal Benedi ta Braga Cobra,
realizada na tarde de sábado, dia 16/06.
A estimativa é da direção da escola com
base no número de entradas vendidas.
As crianças devidamente caracterizadas
fizeram a festa com músicas, danças,
brincadeiras e comidas típicas.
No cardápio teve pipoca, caldo de
feijão, canjica e até fondue de chocolate,
além de salgados e refrigerante. De
acordo com o diretor da escola, Antônio
Carlos de Rezende, “tudo o que foi
produzido, foi consumido, o fondue
acabo u em 40 minut os de festa”,
Antônio Carlos completa que algumas
barracas tiveram que repor os alimentos
de última hora para atender a demanda,

durante a festa foi preciso comprar mais
refrigerante e massa de pastel.
Os alunos fizeram seis apresentações,
as turmas dos primeiros, segundos e
terceiros anos dançaram uma música
cada; os alunos dos quartos e quintos
anos participaram de duas danças e o
ginásio, alunos do sexto ao nono ano,
também participaram das apresentações.
O correio elegante, a pescaria e o sorteio
de diversos prêmios também foram
atrações da festa.
Antônio Carlos destaca que “a direção
da escol a agradece a t odo s que
parti ciparam e aos pro fesso res e
voluntários que trabalharam para fazer
a festa acontecer.”
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 497/2012
“Dispõe sobre a abertura de crédito especial”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito especial, no corrente exercício, no valor de R$ 80.813,60 (oitenta mil, oitocentos e treza
reais e sessenta centavos), conforme especificação abaixo:
02 Prefeitura Municipal
02 06 Departamento M. de Obras, M.A. e Serviços Urbanos e Rurais
02 06 02 Vias Urbanas
02 06 02 15 Urbanismo
02 06 02 15 451 Infraestrutura Urbana
02 06 02 15 451 0010 Serviços Urbanos
02 06 02 15 451 0010 .1.001 Calçamento de Vias Urbanas
02 06 02 15 451 0010 .1.001 4490 51 Obras e Instalações M.CIDA
Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito mencionado no artigo primeiro, são provenientes de superávit financeiro no valor de R$
7.594,51 e excesso de arrecadação de convênio no valor de R$ 73.219,09.
Parágrafo único: Os recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênio referidos no caput deste artigo referem-se ao
Convênio nº 0309.923-92/2009 firmado com o Ministério das cidades, no valor de R$ 196.400,00(cento e noventa e seis mil e quatrocentos
reais
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 20 de fevereiro de 2012.

Apresentação
dos
estudantes
na Festa
Junina

Proposição de Lei nº 498/2012
“Concede revisão geral anual e reaguste dos vencimentos dos servidores publicos municipais”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições que lhe são confiáveis, FAZ SABER a todos os habitantes deste
Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica concedido o reajuste na ordem de 13,22% (trez virgula vinte e dois por cento) , incidentes sobre o vencimento ou provento
básico dos servidores públicos ativos e inativos, cargos comissionados, com exceção daqueles abrangidos pela lei 1.538/2008.
Art.2º Compõe o reajuste previsto no art 1º a revisao geral anual prevista no artigo 37, inciso x, da Construção Federal correspondente
a 5,47% (cinco virgla quarenta e sete pro cento) referente ao indice inflacionario do inpc e 7,75% (sete virgula setenta e cinco por cento)
condido de aumento real.
Art. 3º fica reajustado o auxilio alimentaçao no valor aual de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para R$ 100,00(cem reais).
Art. 4º As despezasdecorrentes de presente Lei correirão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.
Art.5º Esta lei entra em vigos na data se sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2012.
Art,6º Revogam-se as disposições em contrario
Borda da Mata, 22 de março de 2012.

Benedito Delfino de Mira - Presidente da Câmara; Maria Izabel de Lima Cobra - Vice Presidente;
Nilson Pereira de Toledo Filho - Secretário -

Campanha de vacinação contra a
gripe imuniza 80% da população
proposta em Borda da Mata

A campanha de vacinação contra
influenza 2012 começou no dia 05/05 em
todo o país, prevista para se encerrar
em 25/05, foi prorrogada até 01/06 pelo
Ministério da Saúde para atingir as metas
de imunização. Em Borda da Mata,
segundo a Secretaria de Saúde, a meta
era imunizar 3.218 pessoas, no entanto,
foram vacinadas 2.577 pessoas, o que
corresponde a 80,06% da população
público-alvo da campanha.
De acordo com a enfermei ra da
Vigilância em Saúde de Borda da Mata,
Heloá Silvério, “o município de Borda
da Mata atingiu a meta proposta pelo
Ministério da Saúde que é vacinar 80%
da população proposta.” O público-alvo
da campanha, segundo o Ministério da
Saúde, abrange 30,1 milhões de pessoas,
entre idosos, gestantes, crianças entre
seis meses e doi s anos de i dade,
profissionais de saúde e indígenas.
No município, a abertura da vacinação
no dia 05/05 foi no Centro Médico
Benedito Cobra Neto durante todo o dia.
Depois do dia nacional da campanha, a
equipe de vacinação percorreu os
distritos Cervo e Sertãozinho, os bairros
rurais e urbanos da cidade, além de
clínicas e hospitais para facilitar o acesso
das pessoas.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

