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Quase três milhões de reais

Dr. DonatoRocha Júnior
e Elcio Caetano

Este é o valor que a
Prefeitura de Borda
da Mata vai investir
em 48 ruas da cidade
com calçamento,
asfaltamento e
construção de
galerias pluviais.
José Augusto, Edmundo, Anastasia e Leonardo Moreira

Comitiva de políticos de Tocos
do Moji participa de encontro
na Confederação Nacional
do Transporte em Brasília
com Senador Clésio de Andrade

Antonio Marques, Ademir, Clésio de Andrade, Antonio Rosário e Daniel
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Você sabia que aquela roupa
que não serve mais para você
ou seu filho, pode vestir uma
pessoa necessitada? Agora
você já pode fazer a sua doação
através dos pontos de coleta,
que são todos os Postos de
Saúde e Prefeitura de Borda
da Mata. Sua doação será
encaminhada através dos
Agentes de Saúde.

Financiamentos
do Banco de
Desenvolvimento
de Minas Gerais
atingem R$ 100
milhões em 2011

Seus falecimentos entristecem
Borda da Mata
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Escola Estadual Coronel
Ananias de Andrade de
Bom Repouso receberá
ampliação e reforma total
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Fábrica de Bolsa Térmica de
Senador José Bento supera
expectativas e está precisando
de mais funcionários

Prefeito Flávio
em visita a
Fábrica
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Dr. Donato vai,
as saudades ficam!
* 02/06/1929

Não foi possível Padrinho despedirme da sua pessoa como desejava na
manhã desta segunda-feira, 23 de maio
de 2011. A emoção, o cansaço e a tristeza
que me invadiam, falavam mais alto.
Mas, agora também é hora. Agradeço
inicialmente a este órgão de imprensa
tão valioso nos momentos exatos e
envio-lhe esta mensagem.
Padrinho fo i tu do t ão bo ni to e
majest oso, pena qu e nada perdu re
eternamente. Desde sua chegada nos
anos 54 /5 5, qu ando jo vem recém
formado, já expandia atendimentos em
nossa querida terra, trazia consigo, já
estes atributos que o engrandeceram em
tantas vi rtudes. Fizeste a sua e as
nossas histórias, ambas de infinitas e
inesquecíveis lembranças. Hoje, elas
são todas saudades. Mas, é preciso
Padrinho dizer algo delas nest es
instantes. O Médico, o Po lítico, o
Amigo, o Pai, onde eu caminhar, só vou
encontrar grandezas e encantamentos.

+ 22/05/2011

Ir onde quer que fosse atender quem
quer que seja, e cumprir as missões
sejam quais fossem. Prefeito durante
dez anos e duas vezes vice-prefeito,
teve aspirações, i deais e as fo rças
exatas para cumpri-las, seja lá quando
el as surgi ssem. Faze-l as o nde às
fizessem necessárias.
Estender a mão amiga onde o socorro
necessitasse sua presença, sem jamais
se preocupar co m as recí procas
al taneiras. Vi ver pel a famí li a,
ultrapassando obstáculos de todas as
maneiras, para fazê-la sempre feliz.
Adotar nossa terra e nossa gente para
cami nharmos juntos, no rumo dos
sonhos e das fantasias, buscando fazela a cada dia mais humana, bela e feliz;
Conseguiste meu amigo, Padrinho e
querido companheiro de todas as horas,
e dos instantes incertos. Descanse em
Paz, homenagens de seu povo,
eternamente agradecido. E do afilhado
Rogerinho.

Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
SER: Pouso Alegre
Município: Borda da Mata
Escola Estadual Lauro Afonso Megale
Telefone: 35 34451316
Indicação ao cargo de diretor e
à função de vice-diretor 2011

Edital de convocação
O Coordenador da Comissão Organizadora convoca a comunidade Escolar:
_ profissionais em exercício na escola;
- pai ou responsável por aluno menor de 14 anos regularmente matriculado
e freqüente no Ensino Fundamental;
- aluno regularmente matriculado e freqüente no Ensino Médio e aluno de
qualquer nível de ensino com idade igual ou superior a 14 anos, para
proceder a indicação de candidato ao Cargo de Diretor e à função de Vicediretor, no dia 05 de junho de 2011, das 8h às 17h, na sede da escola, na
Rua Duque de Caxias n° 621 São Judas Tadeu.
Borda da Mata 25 de maio de 2011

Elcio Caetano
Deixando saudades!
* 15/08/1940

O domingo, 22 de maio, foi na verdade
um dia triste de se esquecer. Mas temos
que acreditar que tudo na vida passa, e
que nada acontece sem o desejo de
nosso Criador. Isto nos consola e
ameniza de muitas tristezas e incertezas.
Queremo s é nos despedir nestes
instantes de você amigo Elcio.
É hora de viajar no tempo e de recordar
de nossas histórias, das pipas aos dias
de hoje. Fo i tu do t ão rápido e
maravilhoso.
Dos bancos de Colégio, das
travessuras infantis, de nossa mocidade,
dos bailes no Ginásio, dos campos do
GELEC, dos amigos do jardim.
Hoje tudo são lembranças de você
amigo Elcio, que foi um homem da

No dia 23 de maio, o prefeito de Borda
da Mata, Edmundo Silva Júnior e o Chefe
de Gabinete, José Augusto estiveram em
Belo Horizonte, quando o prefeito
assinou o convênio com BDMG do
Projeto do Novo Soma no valor de
R$2.857.000,00.
Os projetos já estão aprovados e
deverão ser iniciados já no próximo mês.
48 ruas serão beneficiadas com
calçamento, asfaltamento e construção
de galeria de águas pluviais. “Já faz parte
da nossa administração , qu e to do
calçamento que seja feito, a rua esteja
preparada com galerias para evitar
futuros transtornos”, afirma o prefeito
Edmundo.
Dentre as ruas que serão beneficiadas,
encontram-se duas muito importantes
para o desenvolvimento da cidade. Uma
é a troca dos bloquetes da Rua Duque
de Caxias pelo asfalto, já que lá tem que
fazer galeria pluvial, os bloquetes serão
tirados e reutilizados em ruas que não
estão preparadas para receber verbas
federais. “Mas eles não serão perdidos,
vão aju dar outras pesso as”, diz o
prefeito. Também o asfalto da parte da
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informação, das propagandas e dos
panfletos e programas de tantas horas.
Participastes de nossas vidas e de
nossa cidade tão amada, e o começo das
mui tas reco rdações que jamais
desaparecerão.
Queremos por isto Elcio, agradece-lo
e enviar aos seus familiares, nossos
apreços e nossas condolências nestes
instantes de consternação e tristezas,
mas ficam as certezas de que agora você
se encontra nas plenitudes celeste, onde
tudo são maravilhas e felicidades.
Ami go, cont inuará para sempre,
guardado entre as sete chaves sempre
tão cheias de magias e encantamentos.
Ho menagens dos seus amigo s.
Descanse em Paz. Amém.

Quero partilhar com você a alegria que
viveremos com a Igreja no Brasil neste mês:
a Beatificação da Irmã Dulce. Seu nome de
batismo é Maria Rita de Souza Brito Lopes
Pontes, nascida em 26 de maio de 1914, filha
do cirurgião dentista Augusto Lopes e de
Dulce Maria de Souza. Aos treze anos, a
pequena Maria Rita havia transformado a
casa da família em centro de atendimento de
pessoas c arentes, e assim nasceu sua
vocação.Mulher de frágil aparência, mas forte
de coração. Tem em seu currículo de vida
cristã uma imensidade de obras sociais,
atestando que sua santidade de vida nunca
ficou alienada da realidade que a cercava e
que a caridade foi o meio concreto encontrado
para manifestar seu amor a Jesus, nos irmãos
mais pobres e necessitados.O começo do
processo de beatificação data de 17 de janeiro
de 2000. No ano seguinte, foi divulgado um
milagre e, em 2002, o processo levado para
análise do Vaticano. Para que se proclamasse
beata, uma extensa papelada foi encaminhada
ao Vaticano, que fez o reconhecimento
jurí dic o, em junho d e 2003, sob re a
veracidade do milagre atribuído a ela.Em abril
de 2009, foi considerada venerável pela sua
vida. É lindo acompanhar a caminhada que a
Igreja faz nesses casos. O próximo passo
será a concessão do título de beata ou bemaventurada que é o reconhecimento de uma
vida cristã em grau heróico. Com a concessão,
o Papa passa a permitir pela irmã Dulce,
uma devoção pública, seu nome será incluído
no calendário das festas litúrgicas da Igreja
Católica. A festa em devoção ao beato
acontece geralmente no aniversário da sua
morte, ocasião co nsiderada c omo um
nascimento para a vida eterna.A beatificação
é uma etapa no processo da canonização,
quando o beato é declarado santo. Para a
canonização, é necessária a aprovação de um
milagre adicional atribuído à intercessão da
beata. Muitas vezes as pessoas fazem
referência à Irmã Dulce, como o “Anjo bom
da Bahia”, não porque viram nela asas ou
poderes mágicos, mas porque buscava
transformar as mais duras realidades de
pobreza e sofrimento dos irmãos que a
cercavam em o portunid ades reais de
evangelização e caridade.A exemplo dela,
somos convocados a uma vida de serviço ao
próximo, na promoção de uma evangelização
compromissada com a salvação das almas.
Não somos chamados a um assistencialismo
social, mas a uma caridade evangélica capaz
de transformar a sociedade e salvar muitas
almas. Você não pode ficar de braços
cruzados, o Brasil e o Mundo continuam
precisando de mais cristãos capazes de
revelar ao mundo o Evangelho de Cristo por
meio de suas vidas.Participemos de forma
ativa deste momento da Igreja no Brasil,
fazendo da nossa vida uma extensão do
testemunho cristão da vida desta bemaventurada Irmã Dulce. Deus abençoe você!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib

Quase três milhões de reais serão investidos
em calçamento, asfaltamento e construção de
galerias pluviais em 48 ruas de Borda da Mata
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Irmã Dulce, uma
vida de Santidade
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Avenida João Olívio Megale até a ligação
com a MG 290. “E sta avenida vai
alavancar ainda mais o desenvolvimento
naquele local tão promissor, já que é a
entrada da cidade” enfatiza Edmundo.
Na oportunidade, em Belo Horizonte,
o Prefeito com o Chefe de Gabinete,
juntamente com o Deputado Estadual,
Leonardo Moreira aproveitaram para
convidar o Governador Antonio
Anastasia para part icipar das
inaugurações da Unidade Básica de
Saúde do Bairro Nossa Senhora de
Fátima e a Praça do bairro São Judas
Tadeu que deverão ficar prontas nos
próximos meses.
“Também não poderia de maneira
alguma deixar de agradecer ao Deputado
Leo nardo Mo reira qu e mu ito se
empenhou na liberação destes recursos
para o nosso mu nicí pio e temos
convicção que sem esse importante
apoio, nós não seríamos contemplados
agora. A população de Borda da Mata
agradece a você Leonardo Moreira por
tanto esfo rço para aj udar nosso
município”, frisa Edmundo e acrescenta
“e ao mesmo tempo lamento que nesta
data, tivesse esse compromisso tão
importante para nosso município, e não
pude participar do sepultamento do exprefeito Dr. Donato Rocha Júnior e do
meu amigo, Élcio Caetano”.
As ruas contempladas saõ:

Av. João Olívio Megale (margem
esquerda);Av. João Olí vio Megale
(margem direita); Rua Delfino Theodoro
Borges; Rua Marina Arantes Sobreiro;
Rua “D”; Rua “E”; Rua “B”; Rua Maria
Antonieta Nogueira Alves; Rua Luiz
Silveira; Rua Maria Nogueira Gouveia;
Rua Antonio Elizardo da Silva; Rua
Raquel Gouveia; Rua Alfeu Duarte; Rua
Alfredo Borges Teixeira; Rua José
Modesto; Rua Pedro Monteiro do Couto;
Rua Rita de C. Lima Rodrigues; Rua
Benedito Santos) trecho (01); Rua
Benedito Santos) trecho (02); Rua
Geraldo Brandão; Rua Eduardo Amaral;
Rua Isabel Balbina Rosa (trecho 01); Rua
Isabel Balbina Rosa (trecho 02); Rua
Isabel Bal bina Rosa (t recho 03 );
Sebastião Xavier dos Santos (trecho 01);
Sebastião Xavier dos Santos (trecho 02);
Rua “A”; Rua Leonice Alcebíades de
Faria; Rua “C”; Rua “D”; Rua Santa
Terezinha; Rua Manoel Luiz Gouveia;
Rua Luiz Donizete de Souza; Rua Alice
Moreira Brasil; Rua Vicentina Zamponi
Costa; Rua João XXIII; Rua Duque de
Caxias; Rua Lauro Megale (trecho 01);
Rua Lauro Megale (trecho 02); Rua
Lauro Megale (trecho 03); Rua Valdir
José de Mira; Rua José Paulino (trecho
01); Rua José Paulino (trecho 02); Rua
Au gust a Brandão; Rua Heliano
Beraldo;Rua Onofre Marques da Costa;
Rua Bueno Brandão; Rua Raul C. Filho.

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:
Gráfica Express
Tiragem: 2.000

unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
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E-mail - tribuna@hardonline.com.br
serão identificadas como Informe Publicitário.

José Augusto,
Edmundo,
Anastasia e
Leonardo
Moreira
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SURF MÁQUINAS
APRESENTA NA ONDA DA COSTURA
COM TODA LINHA DE COSTURA E
PEÇAS EM GERAL
AGORA COM

Aqui a qualidade faz a diferença
Manipulação de Fórmulas em geral
“A fórmula exata da confiança”

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS
LIGUE E AGENDE SEU HORÁRIO

Estamos
aceitando
Cartão

Representantes das marcas:

Rua José Pinto de Freitas, nº 8 - Borda da Mata - Tel.:3445-2656
Av. Alvarenga Peixoto, nº 918 - Inconfidentes - Tel.:3464-1098
Rua Minas Gerais, nº 669 - Monte Sião - Tel.:3465-1815
Rua João Pessoa nº 85 - Jacutinga -Tel.:3443-2304

Praça Nossa Senhora do Carmo, 58

Tel.3445-1914 Tel.:3445-3175
Agora também Drogaria Santa
Izabel no Distrito do Cervo
Tel.:(35)3445-5000
Há 36 anos levando saúde até você

Escola do Bairro Santa Cruz
receberá quase 600 mil reais
em investimentos dentro
do “Projeto Escola Modelo”
n a su a rev i t a li za çã o
No dia 24 de maio, aconteceu na
Prefeitura de Borda da Mata, o Processo
Licitatório, segundo o Prefeito Edmundo
de uma das mais importantes obras da
Edu cação do Município, que é a
construção da Escola Modelo no bairro
Santa Cruz.
A Escola Municipal Antonio Marques
da Silva será totalmente reformulada com
a demolição de uma edificação antiga e
praticamente a construção de uma nova
escola.
Para isto, serão investidos mais de 570
mil reais vindos do Governo Federal.
“Nosso município só conseguiu esse

recurso, graças a competência da nossa
equipe na elaboração dos projetos e da
capacidade gerencial da minha amiga e
Tesoureira Adriana Paiva que soube
administrar recursos para execução desta
magnífica obra”, diz o prefeito Edmundo.
A previsão de início é de 15 dias e o
prefeito espera entregá-la o mais rápido
possível para dar o conforto que as
crianças merecem. “Nem terminamos esta
etapa e já estamos pensando na próxima,
que será a revitalização dent ro do
“Projeto Escola Modelo” da Escola Diva
Ribeiro dos Santos no bairro Santa Rita”,
finaliza Edmundo.

Promoção de agulhas para máquina reta.
Venha conferir nossos preços. Você vai se surpreender.

Time de Borda da Mata, São Benedito F.C (Russo)
é campeão regional em São Bento de Caldas
O time de futebol do São Benedito
Futebol Clube (time do Russo), esteve
representando
Borda da Mat a,
recentemente no campeonato Regional
em São Bento de Caldas, onde sagrouse campeão na categoria Titulares e Vice
campeão nos Aspirantes. Numa final
elet rizante, o ti me dos aspirantes
empatou em 1 x 1 no tempo normal e
perdeu nos pênaltis, conseguindo o vice
campeonato. Nos titulares, onde a final
foi com os donos da casa, ambas as
equ ipes contavam co m jo gado res
profissionais em seus elencos, a decisão
ficou mesmo no tempo normal, pois numa
partida memorável , co m at uaçõ es
impecáveis de Luizinho (Caldense),
Souza (Poços de Caldas) e o artilheiro da
competição Tchellé (Poços de Caldas)
dentre vários, o time do São Benedito
F.C. sagrou-se campeão, vencendo os
donos da casa por 6 a 2. O Troféu de
Campeão foi entregue com a presença
de vereadores e do Vice Prefeito de Santa
Rita de Caldas. Russo foi muito elogiado
pelos políticos e organizadores do
campeonato, pois não houve nenhum
incidente entre torcedores em todos os
jogos da equipe de Borda da Mata. Vale
a pena lembrar que não hou ve
policiamento em nenhum dos jogos e que
na final compareceram aproximadamente
1.500 pessoas. A entrada foi gratuida em
todos os jogos. Agora o time do São
Benedito F.C. está se preparando para o
campeonato em Tocos do Moji.

Titulares - Campeão
Tchellé - Artilheiro
dos Titulares - Ele é
do São Benedito

Aspirantes - Vice-campeão

Torcida
na final

Financiamentos do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais atingem R$ 100 milhões em 2011

Projeto da Escola do Bairro Santa Cruz, desenvolvido
pelo Arquiteto José Augusto da Costa

Festa da Apae de Borda da Mata

Dias 10, 11 e 12 de junho
Shows regionais, Festival Sertanejo
e Craveiro e Cravinho

O go vernado r Antoni o Anast asia
participou, na segunda-feira (23), no
Palácio Ti radent es, na Cidade
Administrativa Presidente Tancredo
Neves, da solenidade que celebrou a
marca de R$ 100 milhões em operações
de financiamento entre Prefeituras e o
Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), este ano, por meio do
programa Novo Somma. Durante a
solenidade, os 78 prefeitos presentes
receberam placa alusiva ao apoio do
Governo de Minas.
Os R$ 100 milhões contratados nos
primeiro s cinco meses do ano vão
beneficiar 104 municípios e representam
quase a metade do valor financiado entre
setembro de 2009 e dezembro de 2010,
que foi de R$ 225 milhões. Os recursos
do Novo Somma destinam-se a obras de
infraestrutura urbana e de tratamento de
resíduos sólidos, compra de máquinas e
equipamentos e de veículos escolares.
O go vernado r Antoni o Anast asia
ressal tou que da list a das cidades
beneficiadas, há prefeitos de vários
partidos. “Eu queria que todos lessem a
lista dos 104 municípios que foram

beneficiados nesses primeiros cinco
meses de 2011 para ver todos os partidos
políticos. Prefeitos de todos os partidos
políticos, que compõe o governo e que
estão na oposição. O governo não
distingue. O governo age como deve agir
um governo de um país civilizado e
maduro”, afirmou o governador.
Prefeitos do Sul de Minas
marcaram presença
Do Sul de Minas estiveram presentes
os prefeitos de Borda da Mata, Edmundo
Silva Junior, de Careaçu, Tovar dos
Santos Barroso, de Itapeva, Urias Paulo
Furquim, e de Monte Sião, José Rafael
de Castro Ribeiro, que também é o
presidente da Associação de Municípios
do Médio Sapucaí (Amesp). Na etapa
anterior do Programa Novo Somma,
outros municípios sul-mineiros já foram
contemplados através das linhas de
crédito do BDMG, como a cidade de Bom
Repouso.
“Importante parceria entre o governo
do Estado, a Prefeitura e a Câmara
Municipal, que asseguram serviços
públicos e benefícios diretos para a
população. É o que sempre buscamos.

Uma o portu nidade qu e continua
acessível junto ao BDMG”, afirmou
Fabiany, chefe de gabinete do deputado
Dalmo Ribeiro.
Mais delegados no Sul de Minas
Presente na solenidade, o deputado
Dalmo Ribeiro, juntamente com o seu
chefe de gabinete, Harley Fabiany,
aproveitaram a oportunidade para se
reunirem com o Secretário de Estado
de Defesa Social, Lafayette Andrada, e
solicitar especial atenção do governo
em relação à designação de mai s
Delegados de Polícia para o Sul de
Minas.
Em Pouso Alegre, o chefe do 17º
Departamento de Polícia, Dr. Carlos
E du ardo est á a par da sit uação e
sensível à causa.
“Solicitamos ao secretário Lafayette
a designação de delegado de polícia
para Borda da Mata e outros municípios
e reclamamos da dificuldade enfrentada
com o s plantõ es. A popu lação
prejudicada solicita uma providência”,
revelou Harley Fabiany. O Secretário
assumiu o compromisso de buscar uma
solução para o caso.

Bingo de uma Moto zero quilômetro.
Não percam!!!

Governador Anastasia e ao lado,
Fabiany, Secretário de Defesa Social,
Lafayette e Deputado Dalmo

4ª Etapa do Circuito Brasileiro de Cicloturismo
Tocos do Moji-MG - Data: 05 de Junho - 9h
Local: Praça Central - Inscrições: 1kg de alimento
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Porque é importante participar da marcha em
defesa dos municípios promovido pela CNM –
Confederação Nacional dos Municípios
O prefeito de Tocos do Moji, Antônio
Rosário, juntamente com o vice – prefeito
Ademir Cantuária, o Presidente da
Câmara, Antonio Marques e o Vice –
presidente Daniel estiveram em Brasília
no período de 10 a 12 de maio, por ocasião
da XIV marcha em defesa dos municípios
promovido pela CNM. Di versos
assuntos foram discutidos sendo os mais
destacados: o ROYALTIES do petróleo
( Pré – sal) defendido por 100 % dos
2500 prefeitos presentes; as reformas
política e tributária, e o novo Código

Ambiental.
To dos
esses
assunt os são
importantíssimos para os municípios, no
caso dos Royalties, Tocos do Moji está
deixando de receber em 2011, por conta
do veto do Ex-presidente Lula, 800 mil
reais, que co rrespo nde a 12 % do
Orçamento do município. As reformas
política e tributária estão atrasadas há
mais de 15 anos, o que impede algumas
regiões do país de se desenvolver em
condições de igualdade com regiões do
Su l e Sudeste. Já o novo Códi go

Ambiental, tem qu e respei tar os
interesses do pequeno produtor ou
produtor familiar, e o Meio Ambiente,
portanto é necessário encontrar um
ponto de equilíbrio. O importante, e a
presidente Dilma enfatizou com muita
propriedade em sua fala, na abertura no
dia 10 de maio é a importância dos
municípios, e que o governo não medirá
esforços para atender os interesses dos
municípios, sendo aplaudida em pé pelos
prefeitos, e recebeu os agradecimentos
do Presidente CNM, Paulo Ziulkoski.

Comitiva de políticos de Tocos do Moji
participa de encontro na Confederação
Nacional do Transporte em Brasília
“Com olhos cor do Céu e um sorriso de encantar, cheia de Formosura,
ela só sabe alegrar” Quem completou 4 aninhos no dia 21 de maio foi a
garotinha Maria Virgínia da Cruz Rosa, filha de Regiane Cruz Rosa e Ivan
Paulo Rosa de Tocos do Moji. Uma flor de menina! Parabéns Maria Virgínia!

Prefeitos mineiros se reúnem
com cerca de 30 parlamentares
de Minas em Brasília para falar
dos projetos para o Estado em
trâmite no Congresso
No dia 11 de maio, à noite, ouve um
encontro entre os prefeitos mineiros
co m a Bancada de Parlament ares
Mi neiros, onde ti veram present es
aproximadamente 30 depu tados de

O P refei t o de To co s do Mo j i ,

Ant ônio Rosári o, o vi ce-prefeit o
Ademi r Cant uári a, o
Presidente da Câmara
Antôni o Marqu es e o
Vice-presidente Daniel,
est i veram no jant ar
oferecido pelo Senador
Clésio de Andrade, na
sede
da
C N T (C o n f e d e ra ç ã o

Nacional do Transporte em Brasília)
co m
di verso s
prefei to s
e
parlamentares que formam a base do
Go verno da P resi dent e Di l ma,
i ncl u si ve
o
Mi ni st ro
do
Desenvo l vi mento , Indú stri a e
Comércio Exterior, Fernando Pimentel,
qu e no pedi u ao prefei t o para
agradecer ao eleitor de Tocos do Moji,
pela votação recebida nas eleições de
2010.

Políticos de Tocos do Moji com o Senador Clésio Andrade

diversos partidos, sendo que nesse
enco nt ro , fo ram discu ti do s os
interesses dos municípios mineiros,
di ante dos proj et os que est ão
tramitando no Congresso.

Daniel, Fernando Pimentel, Antonio Rosário,
Ademir e Antonio Marques

Daniel, Ademir
Cantuária e
Antonio Rosário no
encontro com os
Parlamentares

Cadastramento Escolar - 2011
O Cadastramento escolar para os alunos ingressantes no 1º ano do ensino
fundamental, da rede pública, tem início no próximo dia 6 de junho e vai até o
dia 10 do mesmo mês. Devem se cadastrar todos os alunos que tenham
nascido até 31/03/2006 e que completarão seis anos até o a mesma data de
2012.
Os pais devem comparecer às escolas que oferecem ensino fundamental,
munidos de certidão de nascimento, comprovante de residência e, no caso de
transferência, os documentos da escola na qual o (a) filho (a) estudava, como
boletim, etc. Também devem se cadastrar todas as crianças que estão em fase
de conclusão da educação infantil.
Este ano também serão feitas as inscrições de portadores de necessidades
especiais ou com transtornos globais de desenvolvimento, como garante a
LDB (Lei de Diretrizes e Bases) sobre a inclusão social. O cadastramento é
fundamental para que o governo mineiro possa planejar as ações e
investimentos de acordo com o número de ingressantes, além de garantir
suas matrículas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 21032406.

Consultório Odontológico
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 35
(Antigo Calçadão)
Galeria Paiva - Sala 03 - Borda da Mata

Antonio Rosário, Daniel e Antonio Marques

Aécio Neves é muito aplaudido por
cerca de 2.500 prefeitos em reunião
sobre as reformas Política e Tributária
O Senador Aécio Neves fez uma
vi si t a de co rt es i a ao s prefe i t o s
durante a reunião sobre as reformas
Política e Tributária, que aconteceu

no auditó rio Petrôni o Po rtela, no
Se nad o
F e der al ,
o nd e
foi
ovaci onado pelos 2.500 prefeit os
presentes, entre eles o de Tocos do

Aécio Neves e Antonio Rosário

Mo j i , Ant o ni o Ro sári o , po i s o
Senador mineiro, defendeu na sua
fal a, tu do aquilo que os prefei tos
gostariam de ouvir.

Aécio Neves, Ademir e Daniel

Ponte de Galeria no Córrego dos Fernandes no
bairro Capinzal é concluída em Tocos do Moji
A Prefeitura de Tocos do Moji liberou a
Ponte sobre o Córrego Fernandes, no
Bairro Capinzal. Essa Ponte era de manilha
e todo ano, a exemplo do ocorreu no inicio
deste ano, a ponte apresentava problemas

devido as enchentes. Em razão destes
problemas, a Prefeitura decidiu por uma
galeria, com 10 metros de comprimentos e
três metros de largura por três de altura, o
que possibilitara uma vazão muito maior,

e terá como conseqüência, sanar de vez
os problemas das enchentes. Essa Ponte
receberá o nome de Ponte do “ Caminho
da fé”, já que faz parte da estrada que
recebe o mesmo nome.

Com as Dentistas:
Dra. Gilmara de Jesus Paiva
CRO-MG-26386

Aparelhos fixos e removíveis
Dra. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG35388

Clínica Geral - Restaurações
Estéticas - Próteses - Clareamento Dental
Tratamento Gengival - Piercing - Cirurgias

Ponte do Córrego dos Fernandes
no bairro Capinzal

ATENDEMOS VÁRIOS
CONVÊNIOS

Anuncie no
Tribuna Popular

Ligue e agende um horário: 3445-2223

Advocacia e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes
OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
OAB/MG 107.598

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

Rua Rio Branco, 125 - Centro - Borda da Mata
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Prefeito de Senador José Bento apresenta
à população nova equipe da Secretaria de
Assistência Social e promove palestra
com tema: “Motivação e autoestima”
A Secretaria Municipal de Assistência
Social de Senador José Bento promoveu,
no dia 18 de maio, uma reunião com a
participação das famílias beneficiadas

pelo Programa Bolsa Família,
aposentados e outros convidados. Os
presentes participaram de uma palestra
com o Tema: “Motivação e autoestima”
ministrada
pela
orientadora do Senac,
Sra. Mayra.
Logo após o prefeito,
Flávio de Souza Pinto
fez a apresentação da
nova
equipe
da
Secretaria
de
Assistência Social, e
anunciou mais uma
conquist a de sua
administração,
a
implantação do CRAS
(Centro de Referencia
de Assistência Social).

O CRAS faz parte do Programa de
Atenção Integral à Família (PAIF),
principal programa de Proteção Social
Básica, do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS).
O prefeito também falou da importância
da criação desta unidade em Senador José
Bento, fazendo parte da vi são da
administração municipal em garantir a
qualidade de vida de todas as pessoas,
sendo esse Centro de Referência, um local
privilegiado de proteção a instituição
básica que é a família.
A assistente social, Sra. Samira e a
coordenadora do CRAS, Srta. Roseane
apontaram alguns projetos que serão
desenvolvidos pela Assistência Social e
pelo CRAS, que beneficiarão as famílias
e moradores do município.

Senador José Bento comemora
Dia da Enfermeira com
palestra para funcionários
da área da Saúde
No dia 20 de maio, em Senador José
Bent o, fo i comemorado o Di a da
Enfermeira(13 de maio) na Pousada Vale
das Montanhas. A comemoração foi
para todos os funcionários da Unidade
Básica de Saúde e Programa de Saúde

da Família.
Para comemorar, a Prefeitura ofereceu
aos servidores uma palestra, ministrada
pelas Psicólogas Roberta e Eleonice,
sobre a importância dos trabalhos que
os servidores prestam a comunidade.

Deputados Odair Cunha
e Ulysses Go mes vi si ta m
prefeito de Senador José Bento
No dia 21 de maio, o Deput ado
Federal Odair Cunha e o Deputado
Estadual Ulysses Gomes estiveram
visitando o prefeito de Senador José
Bent o Fl ávio de So uza Pi nt o na
Pousada Vale das Montanhas.
A visita foi de cordialidade, quando
os deputados puderam agradecer o
apoio e o empenho com que o prefeito
t em
de mo nst rado
em
su a
admi ni st ração para me l ho rar a
qualidade de vida dos munícipes.

Aproveit ando a oportuni dade, as
l ideranças dos parti dos P T, P R e
P MDB s e reu ni ram co m o s
deputados, os qu ais demonstraram
apoio incondicional aos partidos que
são seus parceiros no município.
Mas
a
reu ni ão
s ervi u
principalmente para o prefeito Flávio
reiterar suas reivindicações em busca
de recu rsos que ele tanto l uta em
favor da população de Senador José
Bento.

Apresentação da nova equipe da Secretaria de Assistência Social de Senador José Bento

Fábrica de Bolsa Térmica de Senador
José Bento supera expectativas
e está precisando de mais funcionários
A Fábrica de Bo lsa Térmica de
Senado r Jo sé Bent o, inst al ada no
mu nicí pio na gestão de Flávio de
Souza Pinto, logo após sua posse,
cumprindo com um compromissos
assumidos junto a população que era

a geração de emprego s, est á
trabalhando a todo vapor com uma boa
produção.
Segu ndo o prefei to Fl ávi o , o
pro blema da fal t a de emprego ,
praticamente foi sanado, o que falta

agora é mão de obra qualificada, tanto
que a fábrica que atualmente já emprega
cerca de 40 pessoas, está precisando
de mais trabalhadores para atender a
demanda de pedi dos qu e estão
aumentando cada vez mais.

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

Fábrica de Bolsa Térmica em Senador José Bento

Horta Escolar é implantada no
município de Senador José Bento
A Prefeitura de Senador José Bento
está instalando a Horta Escolar no
Mu nicípi o. Este pro jet o da Horta
E sco l ar consist e em pro mo ver o
ensi nam ent o
às cri a nças a
importância dos alimentos e como

cultiva-los e, o mais importante, fazer
o reforço da merenda escol ar na
Escola Municipal Professora Maria
Ferreira da Costa.
Ela está sendo feita em um terreno
públ ico e vári o s cant ei ro s serão

utilizados para o plantio de verduras
e legumes.
O Co o rdenado r do P ro j et o é o
Engenheiro Agrônomo Carlos Wessel,
juntamente com os funcionários da
escola municipal.

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

Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)

Horta Escolar de Senador José Bento

Engenheiro Agrônomo da Prefeitura de
Senador José Bento participa de Circuito
Cemig de Arborização Urbana em Varginha
O Engenheiro Agrônomo, Carlos
Wessel de Senador José Bent o,
participou no início de maio, em
Varginha, do Ci rcui to Cemig de
Arborização Urbana. Neste Circuito
foram discutidos vários aspectos da
arborização urbana em diversos
municípios, os conflitos existentes e as
possíveis soluções sobre o plantio de
árvores em áreas urbanizadas.
Segundo Carlos Wessel, durante todo
o dia, várias pessoas especializadas
nesta área minist raram palestras e
demonstraram com vídeos e fotos os

perigos de uma arborização feita sem
cri téri o. “Foi muit o import ante e

SENADOR
JOSÉ
BENTO

aprendemos ainda mais sobre a
arborização urbana”, frisa Carlos Wessel.

Site: www.pousadavaledasm ontanhas.com .br

A Pousada Vale das Montanhas em
Senador José Bento está precisando de
cozinheiras e auxiliares. As interessadas
favor entrar em contato pelos
telefones da Pousada.

(35)9922-1302 - (35)9907-1741

Distância
do Centro:
1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741

6

TRIBUNA POPULAR

DIRETO DA POLÍCIA
SD Raquel
PM cumpre mandado de
prisão e prende cidadão de
62 anos no centro da cidade
No dia 18 de maio, por volta das
9h05, a Polícia Militar de Borda da
Mata em cumprimento do mandado de
prisão expedido pelo Meritíssimo Sr.

Juiz de Direito da Comarca lograram
êxito em efetuar a prisão de E.D.S de
62 anos, próximo a praça central da
cidade.

Jovem de 18 anos é preso
por fugir da ordem de
parada da Polícia Militar
No dia 18 de maio, por volta das 17h a
Polícia Militar em patrulhamento pela rua
Duque de Caxias deparou com um veiculo
Gol dirigido pelo condutor G.C.S de 18 anos
e que ao receber ordem de parada o
condutor, arrancou em alta velocidade,
evadindo-se percorrendo várias ruas e
bairros da cidade, subindo em cima de

canteiros, passeios públicos, trafegando na
contramão de direção, colocando em risco
a vida de pedestres que circulavam naquele
momento. A PM logrou êxito em abordá-lo
no bairro Santa Rita onde o condutor
recebeu voz de prisão em flagrante e sendo
conduzido para a Delegacia local, tendo seu
veículo sido apreendido.

Motocicleta adulterada é
apreendida no Bairro Bogari
No dia 20 de maio, por volta das 19h05,
ao ser acio nada, a Polí cia Mili tar
compareceu a residência do Sr. N.G.P de
82 anos no bairro Bogari/Mandu divisa
com a cidade de Ouro Fino onde ele
informou aos policiais que um cidadão
desconhecido deixou em seu quintal uma
motocicleta Honda/Titan vermelha com
placa de Pouso Alegre/MG. Ao ser feito

a verificação os Policiais Militares
constataram que o chassi da motocicleta
estaria raspado e em consulta a placa no
sistema do Detran foi constatado que a
placa pertence a outra motocileta da
cidade de São Lourenço/MG, sendo ela
uma Suzuki/intruder. Por esse motivo a
motocicleta foi apreendida e removida
para o auto socorro local.

Jovem de 23 anos é preso
no bairro Segredo em virtude
de mandado de prisão
No dia 20 de maio, por volta das
10h35, a Policia Militar de Borda da
Mata em cumprimento do mandado
de pr i são
exp edi do pel o Sr.
merit íssimo Ju iz de Di rei to desta

cidade lograram êxito em prender o
cidadão N.D.C de 23 anos no Bairro
Segredo nesta ci dade, sendo est e
conduzi do e encami nhado para a
Delegacia local.

Homem é preso no centro da
cidade por agredir ex-esposa
com chutes e vassouradas
No dia 23 de maio, por volta das
10h30, a Policia Militar de Borda da
Mata recebeu solicitação da vitima
M.H.B. para co mparecer a sua
residência situada na área central da
cidade, alegando que seu ex-marido,
J.E.B havia chegado para visitar o filho
do casal,e que por moti vos fúteis
começou a agredi-la com chutes e
vassouradas causando escoriações na

cabeça e hematomas na perna da vitima.
Com a chegada da Policia Militar o autor
J.E.B recebeu voz de prisão em flagrante
sendo este encami nhado para a
Delegacia. A vitima M.H.B também
relatou ao militares que já foi agredida
outras vezes por seu ex-marido e já teria
feito outros dois boletins de ocorrência.
M.H.B foi encaminhada para o HPS da
cidade onde foi atendida e liberada.

Polícia Militar
Nossa profissão, sua vida!

Ciclistas bordamatenses participam da 3ª Etapa do
Circuito Brasileiro de Cicloturismo em Bueno Brandão
No dia 22 de maio, foi realizado em
Bueno Brandão, a 3ª etapa do Circuito
Brasileiro de Cicloturismo. Foram 37 km
de pedalada nas montanhas da “Cidade
das Cachoeiras”.
Os participantes deram início às 9
horas e 30 minutos percorrendo 17 km
no trecho pela estrada da Cachoeira dos
Luis, onde fizeram um descanso com
frutas ao lado de uma das cachoeiras
mais bonitas do Brasil. Na volta os
ciclistas enfrentaram 20 km de pedal até
o restaurante “O Cumpadi”, onde foi
realizado o almoço de confraternização.
Os ciclist as de Bo rda da Mata
estiveram presentes mais uma vez em
grande número e agradecem o apoio da
Prefeitura Municipal de Borda da Mata e
do Departamento de Esporte, Cultura e
Lazer, que disponibilizaram um
microônibus para os participantes de
Borda da Mata, representar a cidade.
O Circuito Brasileiro de Cicloturismo,
é considerado o maior evento de

Cicloturismo por etapas do Brasil, é
realizado por Mundo X-Terra Marketing
Esportivo e faz parte do projeto “Quem
pratica esportes não tem tempo para as
drogas”.
Confira as próximas etapas do Circuito
Brasileiro de Cicloturismo:
05 de Junho – Tocos do Moji-MG –

Cidade Integrante do Caminho da Fé
19 de Junho – Paranapiacaba-SP – A
Vila Inglesa de Santo André-SP
24 de Julho – Águas da Prata-SP –
Rainha das Águas
Maiores Informações:
www.circuitodecicloturismo.com.br
ou (35) 9807-6321.
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GARAGE DA PIZZA

CELULARES:

A sua mais nova opção

DISK PIZZA
3445-1081

TIM:9128-7484
VIVO:9948- 9757
CLARO:8467- 4170

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,
Divórcio, etc.

Tel.:(35)3445-1519
Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644 - Centro - Borda da Mata

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

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
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Escola Estadual Coronel Ananias de Andrade de Bom Repouso receberá
ampliação e reforma total

O espaço da escola não é apenas um
‘continente’, um recipiente que abriga
alunos, livros, professores, um local em
que se real izam ati vidades de
aprendi zagem. Mas é também um
‘conteúdo’, ele mesmo é educativo.
Escola é mais do que quatro paredes; é
clima, espírito de trabalho, produção de
aprendi zagem, relações soci ais de
formação de pessoas. O espaço tem que
gerar idéias, sentimentos, movimentos no
sentido da busca do conhecimento; tem
que despertar interesse em aprender;
além de ser alegre aprazível e confortável,
tem que ser pedagógico.
Nesse sentido, os jovens e crianças
de Bom Repouso tem um grande motivo
para comemorar , visto que , o Governo
do Estado de Minas Gerais contemplou
a Escola Coronel Ananias de Andrade
com um recurso de 500.000 ( meio milhão
de reais ) destinado a reforma total e
ampliação da escola. A obra já se
encontra licitada e a construtora RX LTD
já iniciou os trabalhos, sendo que o prazo
máximo para o término é de 6 meses .

Além da pintura , troca dos pisos , lousa,
telhado e adequação do espaço para
portadores de necessidades especiais,
serão construídas também três novas
salas de aula e uma Biblioteca.
Segundo a Diretora Edmara de Cássia
Andrade essa não foi uma conquista
dela, mas de todos os alunos, pais e
professores que se uniram diante da
causa e provaram que a melhor maneira
de se buscar uma educação de qualidade
é através da participação de todos
visando prioritariamente o bem comum.
“Analisar o “espaço escolar” de forma
integrada é indispensável para a
compreensão do processo de ensinoaprendizagem para então co rrigir
imperfeições e melhorar a qualidade do
ensino. Uma escola sem uma estrutura
física adequada pode criar um quadro de
desinteresse e desmotivação naqueles
que integram o ambiente escolar, como
de desvalorização da educação pelo
Estado e até mesmo pela sociedade”,
completou o Professor João Lucas
Rodrigues

Ofício do Prefeito Edmundo ao DER
sobre a Estrada que liga a Tocos do Moji
no município de Borda da Mata

Ofício n° 073/2011
Borda da Mata, 25 de abril de 2011
Excelentíssimo Senhor Coordenador,
Tendo em vista o estado de conservação da Rodovia que liga Borda da Mata
à Tocos do Moji, devido à paralisação temporária das obras de pavimentação
da mesma, venho por meio deste solicitar de Vossa Excelência o patrolamento
dos trechos ainda não pavimentados ou a autorização expressa para que esse
trabalho possa ser realizado pelas máquinas da Prefeitura Municipal.
Como o fluxo de veículos, transporte de passageiros e cargas entre os dois
municípios é intenso e com a ocorrência do último período chuvoso na região,
os trechos ainda não pavimentados encontram-se em péssimo estado de
conservação e carecem urgentemente de patrolamento e os devidos cuidados.
Na certeza de que comungamos da mesma preocupação em relação ao bem
estar e segurança dos usuários dessa importante via de ligação entre Borda da
Mata e Tocos do Moji, fico no aguardo de um breve atendimento a essa nossa
justa e necessária reivindicação.
Sem mais para o presente momento, renovo votos de mais elevada estima e
consideração.

Resposta do DER
Ofício n° 293/2011
Assunto: Responde Solicitação
Itajubá, 12 de maio de 2011
Em atenção à solicitação do ofício 073/2011, informamos que esta
Coordenadoria Regional do DER/MG está programando equipamentos para
melhorar a conservação da estrada Tocos do Moji/Borda da Mata, visando
garantir trafegabilidade com conforto e segurança.
Esta conservação estará sendo iniciada o mais rápido possível.

Anvisa proíbe a prática da capina
química em áreas urbanas
Agência Nacional de Vigilância
Sani tária – ANVISA, editou Nota
Técnica datada de 15 de janeiro de 2010
proibindo a prática (não autorizada) de
uso de agrotóxicos (herbicidas) para o
controle de plantas daninhas em áreas
urbanas, especial mente em praças,
jardins públicos, canteiros, lotes, ruas e
calçadas.
Segundo a nota, a ANVISA afirma
qu e “são produ tos essencialmente
perigosos e sua utilização, mesmo no
meio rural, deve ser feita sob condições
de intenso controle, não apenas por
ocasião da aplicação, mas também com

o isol amento da área na qu al foi
aplicado”. Na mesma nota, a ANVISA
afirma que “fica evidenciado que não
seria possível aplicar medidas que
garantam condições ideais de segurança
para o uso de agrotóxicos em ambiente
urbano”. Por fim, a Nota Técnica conclui
com a determinação de que “a capina
qu ímica em área u rbana não está
autorizada pela ANVISAou por qualquer
outro órgão, não havendo nenhum
produto agrotóxico registrado para tal
finalidade”.
Codema – Borda da Mata

ANUNCIE NO SITE DO
TRIBUNA POPULAR
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Rádio Ativa de Borda da Mata
faz cobertura da 4ª Etapa do
Campeonato Mundial de
Motocross em Indaiatuba-SP
Nos dias 21 e 22 de maio, o Secretário
de Turismo de Borda da Mata, Francisley
Gonçal ves esteve participando do
Grande Prêmio Honda de Motocross em
Indaiatuba-SP. Foi a quarta etapa do
campeonato mundial no Brasil.
Francisley esteve representando a
cidade através da Rádio Ativa e no
decorrer do evento ele fez chamadas ao

vivo sobre a competição.
Al ém das chamadas ao vivo,
Francisley gravou diversas entrevistas
com pilotos de fama mundial, entre eles
o número um no ranking brasileiro, o
mineiro de Belo Horizonte, Jorge Balbi
Júnior. Essas entrevistas foram ao ar no
decorrer da semana passada na Rádio
Ativa.

Duas Escolas de Borda da Mata participam
dos Jogos Estudantis de Minas Gerais em 2011
Borda da Mata esteve participando
do JEMG este ano na etapa
microregional em Pouso Alegre com
duas escolas. A Escola Estadual Lauro
Afonso Megale e a Escola Estadual Dom
Otávio Chagas de Miranda, do Distrito
do Sertãozinho.
As modalidades em que, Borda da
Mata participou nesta etapa foram:
Futsal Feminino Módulo I, Futsal
Masculino Módulo I e II, Handebol
Feminino Módulo I e II e Xadrez.
Essa fase foi de 24 a 29 de maio e
devido ao fechamento desta edição ser
antes do dia 29, os resultados serão

divulgados na próxima edição.
A Prefeitura, através do Departamento
de E sporte e Cult ura fo rneceu o
transporte de todos os alunos através
de dois ônibus fretados. Os alunos não
ficaram alojados lá, voltaram todos os
dias, após as competições.
O Secretário de Esportes acredita no
empenho dos atletas e torceu para que
eles fizessem uma ótima participação,
acreditando que todas as modalidades
possam passar para a próxima fase dos
Jogos, concretizando o bom trabalho
desenvolvido pelos professores de
Educação Física, responsáveis pelas

equipes.
O Minas Olímpica/Jogos Escolares de
Minas Gerais - JEMG/2011 é o maior e o
mais importante Programa EsportivoSo ci al de Mi nas Gerai s. É u ma
competição Esportiva-Educacional,
podendo participar as escolas com
alunos do ensino fundamental e médio,
dos 853 municípios.
Segundo a SEEJ (Secretaria de Estado
de Esporte e Juventude), os números
são: Mais de 160 mil alunos; 8 mil
professo res; 1 6 mil pro fi ssio nais
envo lvidos e cerca de 5 00 mil
espectadores.

Presidente do Circuito das Malhas participa de programa da TV Assembleia em
BH representando os oito Circuitos Turísticos do Sul de Minas Gerais
O Presidente do Circuito da Malhas e
Secretário de Turismo de Borda da Mata,
Franci sley
Gonçal ves
esteve
participando, em Belo Horizonte neste
mês de maio, do 13º Encontro dos
Circuitos Turísticos de Minas Gerais. Em
Minas, são 46 Circuitos, sendo que oito
ficam no Sul de Minas.
Neste evento, eles se encontraram com
o Secretário Estadual de Tu rismo,

Agostinho Patrus Filho que expôs o
Plano de Governo no Turismo para 2011.
Depois desse evento, o Presidente do
Circuito das Malhas, devido a sua boa
participação, foi convidado para
participar de um programa da TV
Assembleia, represent ando os oito
Circuitos do Sul de Minas, para expor
suas ideias que foram muito apreciadas
pelo outros Circuitos de todo Estado.

Rua do Horto Florestal de
Borda da Mata ganha 120
metros de manilhamento
A Prefeitura de Borda da Mata realizou
o manil hamento da Rua do Ho rto
Florestal no bairro Nossa Senhora de
Fátima, para que o local fique pronto
para ser calçado. São 120 metros de

manilhas que eliminará o problema da
grande quantidade de água que desce
pelo local. “Faz part e do s nossos
calçamentos, o manilhamento antes”,
frisa o prefeito Edmundo.

ACADEMIA JL l
Ginástica Localizada e Musculação
Professores especializados e credenciados pelo CREF-6,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Fisiologista do exercício

ACADEMIA JL ll
Espaço exclusivamente dedicado às mulheres:
Modernos equipamentos, mesclando exercícios
localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei n° 446/2011

Manilhamento na Rua do Horto Florestal

Água Quente será o primeiro
bairro atendido pelo Trailer
Odontológico de Borda da Mata

“Dispõ e so bre a al tera ção de
dispositivo da Lei 1.611/2010” .
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1° - O parágrafo 1º do art. 202 da
Lei Municipal 1.611/2010 passa a vigorar
com a seguinte redação:
Parágrafo 1º - A Comissão de
Sindicância será instituída de forma
permanente, composta de, no mínimo, 03
(três) servidores efetivos,sendo 02 (dois)
deles indicados pelo Poder Executivo e
01 (um) pel a representação dos
servidões.
Art. 2° - Acrescenta-se, ainda, ao art.
202 os parágrafos 5º e 6º da Lei Municipal
1.611/2010 com a redação abaixo:
Parágrafo 5 º - A Comissão de
Sindicância, como Órgão Colegiado,
deverá possuir sempre, número ímpar de
membros, observado a proporção
estabelecida no parágrafo 1º deste artigo.
Parágrafo 6º - O ato que instituir a
Comissão deverá designar, entre seus
respectivo s membros, aquele que
presidirá a Comissão de Sindicância,
cabendo ao Presidente a designação do
Secretário da Comissão, que deverá
recair em um dos demais membros.
Art. 3º - O parágrafo único do artigo
209 da Lei Municipal 1611/2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único – A composição da
Comissão Permanente do Processo
Administrativo dar-se-á na forma dos
parágrafos 1º a 6º do artigo 201, desta
Lei.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art.5º - Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das sessões, 28 de abril de 2011

Proposição de Lei nº 447/2011.

A primeira localidade que o Trailer Odontológico, adquirido pela
Prefeitura de Borda da Mata para o “Programa Saúde no Campo”, vai
atender é bairro Água Quente, próximo ao Distrito do Cervo.
Ele começará atender as pessoas à partir do dia 1º de junho. A Secretaria
de Saúde comunica à população que os interessados em que o Trailer vá
para o seu bairro, que procurem a Secretaria para agendar a data.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS DE
VIAGENS AOS AGENTES POLÍTICOS
E SERVIDORES MUNICIPAIS DO
PODER LEGISLATIVO DE BORDA DA
MATA - MG.
A Câmara Municipal de Borda da Mata
aprova e o Prefeito Municipal sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Aos agentes políticos e
servidores municipais de provimento
efetivo ou comissionados que se
deslocarem, temporariamente, no estrito
interesse do Poder Legislativo, para
out ro Município da Federação,
exclusivamente no desempenho de suas
ati vidades, em missão especial ou
estudo, desde que relacionados com a
função que exercem, será concedida
diária de viagem, sem preju ízo do
fo rnecimento de passagens ou do
pagamento de indenização de transporte.
Parágrafo Único. As propostas de

concessão de di árias, quando o
afastamento iniciar-se às sextas-feiras,
bem como as que incluam sábados,
domingo s
e
feri ados,
serão
expressamente justificadas.
Art. 2º - A concessão e o pagamento
de diárias pressupõem, obrigatoriamente:
I - formalização da solicitação mediante
requisição, aprovada pelo Presidente da
Câmara, que deve ser apresentada ao
departamento financeiro competente
com antecedência mínima de 24 (vinte e
qu atro horas) da data da viagem,
observados os limites orçamentários
disponíveis;
II - compatibilidade dos motivos do
deslocamento com o interesse público;
III - correlação entre o motivo do
deslocamento e as atribuições do cargo
efetivo ou as atividades desempenhadas
no exercício da função ou do cargo em
comissão;
IV - comprovação do deslocamento e
da atividade desempenhada.
Art. 3º - Os valores da diária fixados
para deslocamento em viagem serão
fixados mediante resolução.
Art. 4 ° - As diárias de viagem,
incluindo-se a data de partida e a de
chegada, destinam-se a indenizar o
agente político ou servidor das despesas
com ali ment ação , ho spedagem e
locomoção urbana, exceto aquela relativa
ao deslocamento da origem ao destino e
vice-versa.
§ 1º - Para os casos de viagem cuja
distância não justifique a permanência
do agente político ou servidor na cidade
destino, as despesas com alimentação,
hospedagem e deslocamento da origem
ao destino e vice-versa serão ressarcidas
mediante reembolso, sendo obrigatória
a apresentação das respectivas Notas
Fiscais ao setor responsável.
§ 2º - O valor da diária será reduzido à
metade, na data de retorno à sede,
quando a distância da cidade destino
não ultrapassar 100 quilômetros.
Art. 5º - O prazo de prestação de contas
das despesas previstas nesta Lei será
de 02 (dois) dias a partir da data de
expedição do último documento de
despesa.
Parágrafo Único - Fica vedada a
concessão de diária de viagem ao agente
político ou servidor que estiver com
alguma prestação de contas em atraso.
Art. 6º - O agente político ou servidor
que perceber diária está obrigado a
apresentar, no prazo de 2 (dois) dias do
retorno à sede, os comprovantes das
passagens ou cartão de embarque, de
maneira que seja possível verificar a data
e o horário do deslocamento.
Parágrafo Único - Não sendo possível
cumprir a exigência da apresentação dos
comprovantes das passagens ou cartão
de embarque, por motivo justificado, a
comprovação da viagem poderá ser feita
por quaisquer das seguintes formas:
I - ata de reunião ou declaração emitida

por unidade administrativa, no caso de
reu niões em Parlamentos, ou de
Conselhos, Grupos de Trabalho ou de
Estudo s,
de
Co missões
ou
assemelhados, em que conste o nome
do beneficiário como presente;
II - declaração emitida por unidade
administrativa ou lista de presença em
eventos, seminários, treinamentos ou
assemelhados, em que conste o nome
do beneficiário como presente;
III - certificado de participação em
cursos, seminários, fóruns e similares;
IV - outra forma que comprove a
presença do agente político ou servidor
ao evento.
Art. 7º As diárias, concedidas por dia
de afastamento da sede do serviço, serão
pagas antecipadamente, de uma só vez,
mediante crédito em conta bancária do
agente político ou servidor.
Art. 8º As diárias serão restituídas ao
erário, em 2 (dois) dias a contar da data
prevista para o início do afastamento, nas
seguintes hipóteses:
I - não realização do deslocamento,
co m devolu ção int egral do val or
percebido;
II - retorno antecipado com devolução
proporcional do valor percebido;
III - o utras hi póteses que não
just ifiquem o pagament o da verba
indenizatória.
Parágrafo Único - Serão igualmente
restituídas, em 2 (dias) dias contados da
data do retorno à sede do Poder
Legislativo, as diárias recebidas em
excesso.
Art. 9º - As despesas decorrentes desta
Lei co rrerão por conta de dotação
própria do orçamento vigente.
Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Borda da Mata, 21 de fevereiro de 2011.

Proposição de Lei n° 448/2011
“Dá nome de Rua no bairro que
menciona e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais, aprovou, e
eu, Prefei to Muni cipal sancio no a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denomi nada RUA
PATRÍCIA DE JESUS SILVA, a Rua C,
Qu adra D do Lot eament o Nossa
Senhora do Carmo II, no Bairro São
Judas Tadeu.
Art. 2º Revogadas as disposições em
contrário, principalmente a Lei n° 1649/
2011, esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das sessões, 04 de maio de 2011.
Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente
José Quirino de Alvarenga Neto
Vice presidente
José Alfredo do Couto
secretário
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Comunicado Importante
CRAS Bom Repouso
Estão abertas as inscrições para o
Segu ndo Ci cl o do P roj o vem
Adolescente para jovens de 15 a 17
ano s qu e são Benefi ciário s do
P ro grama Bol sa F amí l ia. Os
interessados deverão procurar o CRAS

(Centro de Referencia de Assistência
Social) na travessa Guarani n° 22,
próximo da Câmara Municipal das 8h
às 12h, de segunda a sexta-feira ou ligar
para o telefone 3461-1239. As vagas
são limitadas.

Convite para 5ª Conferência Municipal
de Saúde em Bom Repouso
A Secretaria de Saúde de Bom Repouso convida à população para a 5ª Conferência
de Saúde que ocorrerá no dia 30 de junho de 2011 às 17h na Câmara de Vereadores,
para escolha do novo Conselho Municipal de Saúde.
A Secretaria espera contar com a presença de todos.

Bom Repouso promoverá
a III Feira do Morango
de 04 a 12 de junho
Acontecerá em Bom Repouso, de 04
a 12 de junho, a III Feira do Morango.
No dia 04, haverá a pré-seleção das
rainhas e princesas e também show
com a dupla Jean Carlos e Giuliano. No
dia 05, terá apresentações culturais, à
partir das 17h.
Do dia 06 ao dia 09, acontecerá, às
1 9h, palestras rel aci onadas ao
Morango.
Dia 10, além de stands relacionados
ao Morango, haverá ainda as finais das
rai nhas e princesas e show com a
Banda Show Conexão Geral e nos dias

11 e 12, show com a Banda Transa Som.
A Feira contará com exposição de
Morango s,
praça
de
alimentação(culinária de morango) e
muito entretenimento todos os dias.
O event o será no Barracão de
E vento s P aro qui al e a Co mi ssão
Organizadora é formada por: Edvaldo
José de Melo, Mauro José da Silva e
Messias Izael de Almeida.
“Mo rango – u m bo m negó cio .
Produzir mais e com melhor qualidade
preservando o Meio Ambiente”, este é
o tema da Feira de 2011.

Homenagem às Mães
Bom Repouso

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

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

No mês de maio, em comemoração ao Dia das Mães, a Secretaria Municipal de
Educação de Bom Repouso, aproveitou para fazer uma reunião com os pais de
alunos das escolas da zona rural. Durante essa reunião, os pais puderam
presenciar bonitas apresentações feitas por seus filhos em homenagens às mães.
As mães ficaram muito felizes com a apresentação de seus filhos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
REPOUSO PRECISA DE MÉDICO PARA
PRONTO ATENDIMENTO.
CONTATO: (35)3461 1611-(35) 3461 1349
SECRETARIA DE SAÚDE
ENDEREÇO:Rua Saúde, 50 - Bom
Repouso – MG - CEP - 37610-000

Panificadora
Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha
Pão de Torresmo
Salgadinhos

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

Tel.(35)3445-2161
Praça Antonio Megale, 100 - Centro - Borda da Mata - MG

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

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.

