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NOVIDADE
 NA

PORTÕES
AUTOMATIZADOS

AUTOMATIZAÇÕES DE PORTÕES, ALARMES,
CERCAS ELÉTRICAS E CANCELAS. PRODUÇÃO

PRÓPRIA DE TODA LINHA DE SERRALHERIA.

Câmara Municipal de Borda da Mara cria Procon na cidade e Presidente

da Casa, Walter Barbinha, espera o funcionamento o mais rápido possível

Professora do Município de Borda da Mata

é vencedora da Prova Brasil Premiada

Professora Vera Lúcia com seus alunos no Bairro Santa Cruz
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Coordenador do CRAS de Bom Repouso participa

da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social

Garoto de Borda

da Mata de 10

anos de idade

treina durante

cinco dias no

Corinthians

6ª Cavalgada do Rancho Poeira

da Estrada em Tocos do Moji

reúne quase 300 cavaleiros

Participantes da

Cavalgada, o Prefeito

Toninho Rodrigues e os

organizadores, Mirinho

e Adalgisa.
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TV Globo em Rede Nacional
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Globo) e Thaís
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vai leiloar

carro oficial

do Gabinete
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Previsão do Calendário de circulação

do Tribuna Popular em 2015

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 30
Fevereiro              16 -27
Março                   13 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    14 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 31
  Agosto                14 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 30
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   11
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Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

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

TTTTTelefelefelefelefelefax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

O Grupo de Folia de Reis do Distrito do Cervo, entristecido, também

expressa seus sentimentos a todos os familiares do Sr.João Mira e ao,

mesmo tempo, o  agradece pela grande  contribuição que ele deu a esta tão

importante cultura preservada  até hoje pelos moradores

 do Distrito do Cervo.

Errata: O jornal Tribuna Popular errou ao publicar na última quinzena na matéria das crianças da

Rede Pública de Educação de Tocos do Moji as fotos que seriam das atividades das crianças e no

lugar foram publicadas as fotos da Festa feita pela família da Tieta em praça pública. Pedimos desculpas

ao Departamento de Educação e principalmente as crianças pelo erro. Mas abaixo publicamos

novamente a matéria com as fotos corretas.

Alunos da Rede Pública Municipal de Educação de

Tocos do Moji comemoraram a semana da Criança
A semana da criança foi comemorada nas escolas municipais com muitas

brincadeiras, peças teatrais, apresentações de painéis, arte, música, dança,
esportes e atividades externas como piqueniques entre outras. As crianças
divertiram-se com os teatros encenados pelos alunos do pós-médio da
Escola Estadual. Foi uma semana muito produtiva que permitiu unir
aprendizagem com diversão.

O Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji juntamente
com a Administração Municipal agradece ao empenho de todos os
profissionais envolvidos com a educação no Município e parabeniza
todas as crianças.

Festa das

Crianças nas

Escolas

Municipais de

Tocos do Moji

Prefeito de Borda da Mata

vai leiloar carro oficial do

Gabinete devido a crise do país

O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior, enfrentando as dificuldades
em que todo país tem sido penalizado
pela atual crise, decidiu, segundo ele,
cortar na “própria carne” os gastos da
Prefeitura para que possa honrar os
compromissos essenciais para o
andamento do serviço público e a
população não seja prejudicada. Para
isso, além de várias outras medidas de
contenção de gastos, ele resolveu
colocar a leilão o carro oficial do
Gabinete que é um Honda Civic. O
veículo já foi a leilão no mês passado,
porém não houve interessado, mas o
veículo se encontra em perfeitas
condições com pouca quilometragem  de
uso e dessa vez agora pretende vendê-

lo para ajudar a manter os custeios do
município. “Já estou abastecendo o
Honda quando vou viajar com meu
dinheiro, mas ele está guardado e aqui
em Borda da Mata, estou usando meu
próprio carro. Depois que eu vendê-lo,
para viajar,  vou no meu  carro particular.
Acho que o momento é de exemplo da
nossa classe política e tudo que eu
puder fazer para manter em ordem os
serviços essenciais  para a população,
principalmente a mais necessitada, eu
vou fazer.  Vou lutar até o fim do meu
mandato sempre em favor da população
e não em benefício de uma minoria”
finaliza o Prefeito que espera que o país
supere essa crise o mais rápido
possível.

Calendário Básico de Vacinação

Brasileiro é definido pelo

Programa Nacional de

Imunizações (PNI)
O Calendário Básico de Vacinação

brasileiro está definido pelo Programa
Nacional de Imunizações (PNI) e
corresponde ao conjunto de vacinas
consideradas de
i n t e r e s s e
prioritário à saúde
pública do país.
Atualmente está
constituído por 12
v a c i n a s
recomendados à
população, desde
o nascimento até a
terceira idade e
distribuídos gratuitamente nos postos
de vacinação da rede pública.

Infelizmente com a crise nacional, a
disponibilização destas vacinas tem
sido reduzida e por isto estamos tendo
que focar vacinas que são multidoses,

ou seja, com mais de uma dose por
frasco (normalmente 10 doses por
frasco) em um dia específico da
semana, a fim de evitar grandes perdas

e consequente falta
definit iva da
vacina.

No caso do
município, Borda da
Mata,  a vacina
contra Febre
Amarela está sendo
feita às terças-
feiras e a vacina
BCG às quartas-

feiras, até que se normalize a situação.
A vacina anti-rábica não está
disponível em nosso município; casos
graves, não passíveis de observação
do animal, deve ser solicitado à Pouso
Alegre a vacina.

CRAS e Sesi Minas promovem

“Cozinha Brasil” em Borda da Mata
O CRAS de Borda da Mata, em

parceiracom Sesi Minas promoveu de 04
a 06 de novembro, o Cozinha Brasil.
Várias pessoas foram inscritas  e no
segundo teve aula prática no caminhão
cozinha. 

Foram preparadas quatro receitas:
pudim de soja e maracujá, tabule, bolo
de maçã e aveia e suco de couve e frutas.

Os pratos são degustados pelos
alunos. Tudo saudável e delicioso.

“Parabéns à nutricionista Ana

Caroline que ensinou tudo de uma forma
super agradável e parabéns a todos os
que concluíram o curso e agora podem
se alimentar de forma mais saudável e
mais barata”, frisa a Coordenadora do
CRAS, Marília Sáber.

“Cozinha

Brasil” em

Borda da Mata

4ª Copa de Futebol Amador no Distrito

do Sertãozinho – Borda da Mata

Edição 2015/2016 - Início – dia 22 de novembro
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Panificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32

Centro - Borda da Mata - MG

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

Av. Alvarina Pereira Cintra,45

 Fone:(035)3445-3320

Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

6ª Cavalgada do Rancho Poeira da Estrada

em Tocos do Moji reúne quase 300 cavaleiros
No dia 1º de novembro aconteceu

em Tocos do Moji,MG a 6ª Cavalgada
do Rancho Poeira da Estrada, que foi
organizada por Claudemir Mariano da
Silva (Mirinho). O evento contou com
a participação e apoio do Prefeito
ToninhoRodrigues e muitas pessoas
que vieram prestigiar a festa.
Participaram deste passeio
280cavaleiros, 28 boiadas com carros
de bois,  além de cavalos com charrete
(charreteiros) e bois de sela.Os
participantes vieram do município de

Tocos do Moji e das cidades próximas,
como Bom Repouso, Inconfidentes,
Ouro Fino, Borda da Mata e Pouso
alegre.

O desfile saiu do Rancho Poeira da
Estrada e percorreuas ruas principais
de Tocos do Moji,sacudindo atarde do
domingo (01/11). Este evento tem se
tornado uma tradição no
município,pois além de reunir os
participantes traz para a cidade muitos
turistas, todos os anos, neste dia a
cidade fica em festa.

“Aproveitamos o momento para
agradecer a todos os participantes, aos
colaboradores, aos patrocinadores.
Apoio: Prefeitura e Câmara Municipale
Polícia Militar,  ao pessoal do carro de
apoio da saúde, ao grupo do GAPE que
fez a segurança, a Minas Delivery que
fez a cobertura fotográfica, a equipe
de apoio e a todos que de uma forma
geral contribuíram com este Evento. Se
Deus quiser ano que vem tem mais.
Que Deus abençoe a todos”, dizem
Mirinho e Adalgisa.

Adalgisa,

Toninho

Rodrigues e

Mirinho

Polícia Militar

e abaixo o

Desfile dos

Cavaleiros e

dos Carros

de Boi

Palestra sobre prevenção marca o

“Outubro Rosa” em Tocos do Moji
No dia 26 de outubro, em

comemoração ao Outubro Rosa, o
Programa de Saúde da Família de Tocos
do Moji, em parceira com o
Departamento Municipal de
Assistência Social e o CRAS, promoveu
uma palestra que  foi realizada pela
Doutora Marcela, Médica

Ginecologista da Unidade de Saúde,
para as mulheres do Município. A
palestra abordou temas de prevenção
relacionado ao câncer de mama, câncer
de colo de colo de útero, exames
realizados, medidas preventivas,
tratamento e mitos e verdades sobre
saúde da mulher.

Palestra durante o

“Outubro Rosa” em

Tocos do Moji

Secretaria Municipal de Borda

da Mata realiza evento sobre o

“Outubro Rosa”
O evento sobre o “Outubro Rosa”,em

Borda da Mata, foi uma realização da
Secretaria Municipal de Saúde, que
aconteceu no dia 28 de outubro, quarta-
feira, a partir das 13h no Coreto
Municipal.

Participaram enfermeiros, dentistas
 agentes comunitárias de saúde, auxiliar
de saúde bucal.

Foram realizadas requisições de
mamografias e exame preventivo contra
o câncer de colo de útero, verificação
de pressão arterial, IMC ( Índice de
Massa Corpórea), Imunização de
adultos para quem estava em falta com
alguma vacina. Dentre orientações da
escovação dos dentes a todos que
passaram por lá.

“O Rancho Poeira da Estrada agradece a Presença de todos os cavaleiros e gostaríamos de prestaruma homenagem a
um dos cavaleiros aqui presente, o senhor João Juvenal que é um veterano na História da Cavalgada, um homem que
através de sua trajetória humana, pela intensidade das ações que desenvolve e pela excelência das contribuições, é
praticamente impossível de falar numa brevíssima reflexão como esta,mas estamos falando de uma personalidade que
marca, com o ferro em brasa de sua sabedoria, de forma definitiva, o couro da cultura popular, um homem que vive
apaixonado por essa efervescência da cultura,a cavalgada, o andar a cavalo. Nos últimos 50 anos, se desfolharmos
página por página do decorrer da nossa história encontraremos em cada uma um pouco desta figura. 

Se me perguntassem hoje o que é um mineiro, eu diria que mineiro mesmo é o Seu João Juvenal, um caboclo companheiro,
sempre firme em todas as nossas cavalgadas, sempre com uma mula bem trajada e com passos firmes. Um verdadeiro
cavaleiro.

Ao Sr. João e a todos os cavaleiros aqui presente os nossos mais sinceros agradecimentos, esperamos contar com a
presença de todos no próximo ano.

“Que Deus os abençoem”.
Mirinho e Adalgisa

“O Rancho Poeira da Estradaagradece a presença dos carreiros, que exerce um trabalho de equipe consistente e
comprometida com nossa História, o nosso passado de Carro de Boi que desbravou e cultivou nossas terras férteis...

É muito bom ter a presença de pessoas que tem raiz em nossa festa, vocês merecem todo o nosso carinho. Esperamos
tornar esta festa com Carros de Boi uma tradição em nossa cidade e conhecida em todo o Brasil.

O dia foi bom e satisfatório, e, no rosto de cada participante e de cada carreiro o olhar de satisfação e a vontade de que
esse dia durante apenas mais um pouco. Mas o consolo é que ano que vem tem mais.

Obrigado a todos que nos ajudaram a tornar esse evento, que era um sonho, uma linda realidade.
Que Deus abençoe a todos.”
Mirinho e Adalgisa

Farmácia Estrela da Mata

A Estrela
de Sua
Saúde!!!

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos
 Brandani Júnior  - CRF - 21681

Entrega rápida -
atendimento a domicílio

 medicamentos - perfumaria -
descontos e promoções e
condições especiais de

pagamento.

Farm
acêutic

o em

perío
do in

tegral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG -
Tel.:(35)3445-1311
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PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

Coordenador do CRAS de Bom Repouso participa

da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social
O Coordenador do CRAS de Bom

Repouso, Wilson Brandão,participou da
11ª Conferência. Estadual de
Assistência Social em Belo Horizonte no
mês de outubro. “Momento mais que
importante para fortalecer o SUAS em
Minas Gerais. Parabéns a SEDESE ao

CEAS MG pela organização, acolhida, e
pela qualidade que foi essa conferência.
Gostaria de parabenizar aonosso
secretário Deputado André Quintão por
estar sempre presente”, diz Wilson
Brandão.

Participou da abertura oficial da

Conferência a Ministra Tereza Campelo
“A Conferência aconteceua todo vapor,

ótimos debates, e uma notícia ótima para
nós do CRAS, pois foi discutido sobre a
judicialização do SUAS e chegou-se a
uma conclusão ótima para nós”,
comemora Wilson Brandão.

11ª Conferência.

Estadual de

Assistência Social

em Belo Horizonte

Obras na zona rural de Bom Repouso

A Prefeitura de Bom Repouso tem realizado várias melhorias nas

estradas rurais do município e em algumas ruas do perímetro

urbano. O destaque para este mês de outubro foi as obras feitas na

estrada do Bairro Cachoeira.

Fotos; Ederson dos Santos

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIA

JOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMES
Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.

CRECI:12.649(PF)

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

TTTTTelefelefelefelefelefone:(35)9992-1437one:(35)9992-1437one:(35)9992-1437one:(35)9992-1437one:(35)9992-1437

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Presidente da Câmara de Bom

Repouso se encontra com

Deputado Duarte Bechir em BH
No dia 23 de outubro, o Presidente

da Câmara de Bom Repouso, Ederson
dos Santos esteve em Belo Horizonte,
onde se encontrou com o Deputado
Duarte Bechir.  “É sempre um prazer

recepcionar o presidente da Câmara
Municipal de Bom Repouso,
vereador Ederson Santos, por toda
nossaequipe de gabinete parlamentar”,
diz Duarte Bechir.

Ederson dos Santos

em Belo Horizonte
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Av. Duque de Caxias,
242  - Ao lado do

Mercadão - Pouso
Alegre - MG

Tel.:3425-3500

Antiga Câmara de Borda da Mata é reformada

para o Setor de Licitação da Prefeitura
O prefeito Edmundo Silva Júnior, mais

vez pensando na melhoria dos serviços
públicos oferecidos a população e
dando conforto e condições de trabalho
melhores para os funcionários, acaba de
reformar a antiga Câmara Municipal que
ficava anexa a Prefeitura.

Segundo ele, no local, além do Setor
de Licitação também funcionará o Setor
de Projetos, pois ele entendia que o lugar
onde a Licitação funcionava no saguão
de baixo, não estava bem colocado,
devido a grande circulação de pessoas,
sendo que as licitações são uns dos
setores essenciais da administração
pública e os funcionários merecem esse
local bastante adequado agora.
Edmundo afirma ainda que os recursos
utilizados para essa reforma são
oriundos de alienações, ou seja, eles
somente poderiam ser utilizados para
essa obra, não podendo ser usado para
outra finalidade.

Saúde Pública de Borda da Mata

receberá 200 mil reais através do

Deputado Estadual Ulysses Gomes
O Deputado Estadual Ulysses Gomes

credenciou Borda da Mata na Secretaria
Estadual de Saúde para receber no início
do próximo um valor de 200 mil reais. De
acordo com o prefeito Edmundo Silva
Júnior, essa verba só poderá ser usada
para despesas de custeio da saúde como
materiais de consumo hospitalares,
combustíveis para ambulância, enfim,
custear as despesas da saúde pública. O
prefeito aproveita parra agradecer o
Deputado Ulisses por ter este carinho para
com Borda da Mata, mesmo neste
momento, em que a situação não é das melhores para o país. “Muito obrigado
Ulisses Gomes por nos ajudar” diz o Prefeito Edmundo.

Prefeitura de Borda da Mata

alerta para o perigo da Dengue e

comunica sobre as multas que serão

aplicadas a quem não colaborar
A Prefeitura de Borda da Mata, com a

chegada do período chuvoso, alerta a
população para os cuidados com a
prevenção a Dengue e lembra que está
fiscalizando todos os bairros para
detectar os focos da Dengue e informa
que quem não colaborar e tiver focos
em sua casa será multado. O valor da
multa varia de 180 a 720 reais, depende
da quantidade de focos encontrados,
por isso que o prefeito Edmundo Silva
Júnior pede encarecidamente a
população para os cuidados com as

caixa d’água, piscinas vazias, pneus,
entre outros pontos que podem
proliferar a Dengue.

Emundo diz ainda que a fiscalização,
além dos Agentes da epidemiologia, um
drone vai fotografar cada vez um local
para ver se há indícios de focos e
através destas imagens, os
responsáveis serão identificados e
notificados. “Por favor, fiquem atentos
e colaborem, não só com sua família,
mas com a população de uma cidade
inteira” frisa Edmundo.

Trevo do antigo farol em Borda da

 Mata ganha sinalização com tachões
O próximo agora será o trevo do Cristo

na Avenida João Olívio Megale

A Prefeitura de Borda da Mata realizou a sinalização com tachões refletivos no trevo da MG 290, no perímetro
urbano, conhecido como Zico de Freitas(farol). Para o Prefeito Edmundo, essa sinalização é para dar mais amplitude
na convergência dos veículos maiores e assim evitar acidentes.

Agora já foi solicitado ao DER sobre a sinalização vertical com placas de PARE e faixas de pedestres, porque isso
só pode ser feito com autorização do órgão, já que setrata de uma rodovia estadual.

O prefeito comunica ainda que a parte da Prefeitura será feita também no Trevo de entrada da cidade na Avenida
João OlivoMegale, onde está o Cristo Ressuscitado. Lá também serão colocados tachões refletivos.

Crianças atendidas pelo CRAS de Borda da Mata

passeiam pela cidade dentro do “Projeto Vivendo Valores”

As crianças atendidas pelo Cras Sebastiana Marques, de Borda da Matam, saíram pelas ruas da cidade em
busca de acessibilidade.

O passeio faz parte do projeto “Vivendo Valores” do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
“Conversando sobre inclusão, visitando a Apae ou identificando nas ruas os sinais da acessibilidade, eles

estão aprendendo a aceitar e a respeitar as diferenças.As fotos foram feitas pelas crianças,”, diz a Coordenadora
do CRAS, Marília Sáber

Curso de Almoxarife do Prontec

é realizado em Borda da Mata
No dia 26 de outubro teve início o curso de almoxarife pelo Pronatec em Borda da Mata.

O curso, com duração de 160 horas, será ministrado pelo Instituto Federal de
Pouso Alegre.Trinta alunos estão inscritos.

As aulas acontecerão na sala da ACIBM no Terminal Rodoviário.

Bordamatense conta sua história

de superação em Programa da

TV Globo em Rede Nacional
No dia 1º de novembro, a bordamatense

Thaline  Pádua Oliveira participou de um
programa da Rede Globo de Televisão
em Rede Nacional. O programa
apresentado por Regina Casé todas as
tardes de domingo, “Esquenta”, neste
dia foi gravado no Hospital Boldrini, em
Campinas, que é referência em
tratamento de câncer no país. Várias
histórias de superação foram mostradas
e entre elas a de Thaline, que ao lado, de
outra menina, Thaís, que também fez

tratamento no Hospital, contaram suas
lindas histórias. Thaline diz que montou
um blog para ajudar mais pessoas a
vencer essa luta e se sente muito
agradecida por tudo que os
profissionais do Boldrini fizeram por ela.
“Duas mulheres lindas com histórias de
superação incríveis! Taís e Thaline são
ex-pacientes do Hospital Boldrini e
contaram pra gente como foi todo o
processo de tratamento do câncer no
hospital”, disse Regina Casé.

Thaline, Regina Casé e Thaís

“Ser forte é ter, coragem pra continuar.
Ter força é ter, força pra se superar.”

Charlie Brown Jr

Novas Salas de

Licitação e

Projetos

Anuncie Aqui
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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

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 171818181818

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Secretária Municipal de Educação

Borda da Mata - Prêmio Gestor Nota 10
Receber um prêmio assim é para

poucos, só os 50 melhores municípios
do Brasil. Fruto do dinamismo, empenho,
dedicação, paixão e amor da gestora
Gláucia Brandão Guilherme à frente da
Secretaria Municipal de nossa cidade.

A premiação ocorreu no 9º Encontro
Nacional de Gestores Municipais de
Educação em Salvador/Bahia nos dias
21, 22 e 23 de outubro de 2015.

O Catussaba Resort Hotel foi o cenário
que recebeu os Secretários Municipais
de Educação e suas equipes que buscam
através da qualificação e da troca de
experiências, ideias inovadoras e
soluções para elevar a qualidade da
educação pública de seus municípios.

O evento contou com renomados
palestrantes, apresentação de projetos
dos municípios selecionados,

culminando com a cerimônia de entrega
do Prêmio Gestor Nota 10 aos 50
Melhores Secretários Municipais de
Educação do País.

Os critérios utilizados para a avaliação
dos 50 melhores gestores foram:

• Concretização de obras municipais
da área da educação durante a gestão;

• Apoio e promoção de programas e
eventos difusores da Educação;

• Desenvolvimento de métodos e
técnicas capazes de fazer da Educação
um processo atraente e acessível a todas
as faixas da população;

• Capacidade de formulação e gestão
das políticas públicas educacionais;

• Análise da aplicação dos recursos –
25% verba pública;

• Análise do gerenciamento dos
serviços educacionais;

A pesquisa foi realizada em:
• Páginas abertas de web

governamentais;
• Fontes associadas à educação

brasileira em nível estadual e municipal;
• Principais meios de comunicação

relacionados à Secretaria de Educação
Municipal (jornais, websites, blogs,
imprensa entre outros).

Segundo a Secretária Gláucia, “esta
honraria se deve ao trabalho de toda a
rede Municipal de Educação, que
diariamente recebe nossas crianças e
jovens nas escolas e creches, a qual
acredita que só a educação pode mudar
o mundo e só a educação leva as
pessoas a fazer escolhas melhores.”

Parabéns a todos e todas!
Secretaria Municipal de Educação

Solenidade de premiação do Gestor Nota 10

A Prova Brasil Premiada é um projeto
criado pelo Sistema NAME/PEARSON,
que ajuda o município a se preparar para
a Prova Brasil, incentivando os
professores e estimulando a
participação dos alunos nos simulados.

O NAME possui um eficaz programa
de avaliação do aprendizado dos alunos,
verificando constantemente as
habilidades desenvolvidas em sala de
aula. Para tanto, estes simulados são nos
moldes das grandes avaliações
nacionais, a partir de matrizes
previamente definidas.

Participaram da Prova Brasil Premiada
45 municípios parceiros do NAME. A
prova foi realizada no dia 27 de agosto,
para os alunos dos 5º e 9º anos da rede
municipal de ensino.

A Professora Vera Lucia Soldani
Pinheiro, da Escola Municipal Antônio
Marques da Silva, localizada no Bairro
Santa Cruz é vencedora do 1º lugar –
Professor do 5º ano, turma com mais de
15 alunos. O critério utilizado para a
premiação foi a média de desempenho
dos alunos da turma.

O destaque da turma vencedora no

município foi o aluno Diego Henrique
Gregório Pereira, que ficou entre os 26
finalistas do Brasil que gabaritaram a
Prova Brasil Premiada do 5º ano.
Conforme consta no regulamento, o
critério de desempate para a escolha dos
ganhadores dos prêmios foi a menor
idade. Entretanto, para valorizar e
reconhecer o feito de todos que
obtiveram excelente desempenho, o
aluno receberá certificado e kit com
brindes exclusivos NAME.

O intuito deste projeto não é apenas
preparar as escolas para a Prova Brasil,

mas também reconhecer àqueles que
fazem a diferença na vida dos alunos e
que sabem que aprender com eles é tão
importante quanto ensinar.

“Parabéns a todos os alunos e
professores que participaram desta
prova e que ajudam a construir uma
educação de qualidade para o país.

Parabéns especialmente à E. M.
Antônio Marques da Silva, à Professora
Vera Lúcia e aos seus alunos, que são
exemplos da educação que queremos
proporcionar”, diz a Secretária de
Educação, Gláucia Brandão.

Professora Vera Lúcia e seus alunos

Trânsito em Borda da Mata
Desde de o Mês de outubro algumas mudanças nas regras de estacionamento

ocorreram no centro da cidade, pelo que pedimos aos motoristas que respeitem os
estacionamentos e carga e descarga, pois as multas estão sendo feitas e veículos
removidos para o pátio. IPVA de todas as placas estão sendo fiscalizados e os
atrasos resultam em apreensão do veículo.

Homem é preso por exibir

órgão genital a crianças
No dia 31/10/15, por volta das 16h30n, o autor J.exibiu seu órgão genital a duas

menores que estavam brincando na rua. As crianças correram e entraram em suas
casas vindo o autor a evadir. De posse das características, a guarnição do turno
saiu em rastreamento e logrou êxito em prender o autor que foi conduzido para
providências.

Estacionamento em frente a garagem
No dia 25/10/15, por volta das 11h30, na rua Padre José Oriolo, 29, o veículo Fiat

Stilo Prata, foi estacionado na porta da garagem do solicitante, o qual impedia sua
saída. A PMMG foi acionada e removeu o veículo para o pátio. Orientamos que a
fiscalização de trânsito está sendo feita com rigor.

Menor furta mais uma

 moto em Borda da Mata
No dia 28/10/15, a PM foi acionada pelo Sr. Geraldo o qual alegava que sua moto

havia sido furtada em sua garagem. Segundo informações, o menor C.F.M, havia
sendo visto rondando a residência. Sabendo das ações delituosas do menor, o
Comandante do Pelotão, Ten. Louzada, avisou a Fração de Congonhal, onde o
menor costuma frequentar e tem uma namorada. A PM de Congonhal avistou o
menor de posse da moto furtada. Ato contínuo fez contato com a PM de Borda da
Mata, a qual de imediato acionou a vítima, Sr. Geraldo, o qual ao ver a foto da
motocicleta a reconheceu. O menor foi apreendido e apontou como comparsa, um
outro menor F.P.F como sendo o responsável pelo furto. O menor CFM ainda nos
levou ao local onde ele e FPF escondiam as peças das motos furtadas. Com CFM
ainda foi encontrada uma outra moto, também furtada em Borda da Mata, contudo
ele havia pintado o tanque de preto para disfarçar o crime. O menor tem diversas
passagens por Furto, tráfico de drogas, Roubo a mão armada, receptação,
adulteração de placa e chassi.

Furto de cavalo pelo mesmo menor
No dia 31/10/2015, por volta das 07h, o menor CFM, furtou um cavalo no Povoado

Gaspar, trazendo e deixando na quadra de futebol, próximo à sua residência. A
vítima apareceu em busca do animal, o qual lhe foi restituído e o BO encaminhado
a Polícia Civil. O Menor CFM é um jovem que aproveita as facilidades e o que vê
pela frente ele furta. Toda atenção com seus bens, moto, cavalo e outros bens.

Selaria é arromabda e furtada de

madrugada, mas PM prende os autores
No dia 01/11/2015, por volta das 3h da manhã, a PM foi acionada dando conta

que a loja “Selaria Curral” havia sido arrombada. 03 indivíduos, R.P. L., 32 anos,
A.S.A. e DLS de 16 anos, de posse de uma marreta quebraram a porta de vidro e
adentraram levando várias selas de cavalo e outros bens. De posse das informações,
o Sgt Carvalho e Sd Costa, acionaram o cerco e bloqueio e seguiram pelo Tirocínio
policial em direção a Pouso Alegre. Ao avistar um veículo perceberam que se
tratava de um dos veículos utilizados no furto. Perseguiram o veículo e deram
ordem de parada, o qual se viu cercado pelas viaturas de Pouso Alegre. Dentro do
veículo foram encontrados 01 pino de cocaína, 01 alicate grande usado para
arrombamentos, 03 selas de cavalo. Os autores foram presos e conduzidos à
Delegacia de Políciade Pouso Alegre, onde foram autuados em flagrante. Ressalta-
se a importância da participação da população a qual ao ver o crime de imediato
acionou a PM que fez sua parte. PM e População juntas, não tem pra bandido.

Dicas da PM
Para acontecer um furto é preciso 03 fatores: o criminoso,

o objeto e a ausência de vigilância. Para impedir que o crime
aconteça, temos que retirar desse complexo, um dos fatores.
Vejamos:o criminoso só o retiramos quando o prendemos
em flagrante delito, com a ajuda do cidadão de bem; O
objeto é o patrimônio que deve ser guardado em local
apropriado e longe do alcance dos olhos do criminoso;A
vigilância é o melhor recurso. Infelizmente a PM não pode
estar em todos os locais ao mesmo tempo, por isso,
contamos com a atuação da população com instalação de
câmeras, cercas elétricas, muros mais altos, portões
reforçados e avisar a PM mesmo quando a vítima não for
você. Fique de olho e ajude a combater o furto.

Em 23/11/2015, às 18h, teremos

as formaturas do PROERD que

se dará na Escola Estadual

Lauro Afonso Megale.

Professora do Município de Borda da Mata

é vencedora da Prova Brasil Premiada
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Garoto de Borda da Mata de 10 anos de idade treina

durante cinco dias no Corinthians e é bem avaliado
O atleta da escolinha de futebol  Uniao

Bordamatense, Fabio Henrique Santos
Andrade  Silva, filho de Tania Pereira
dos Santos, com apenas 10 anos de
idade vem se destacando na escolinha
de futebol e também nas avaliações e
peneiras pela região. O Professor da
escolinha Tiago Henrique Fabricio
Lopes que cursa Educação Física
conseguiu agendar um teste de cinco
dias para o atleta no Parque São Jorge
em uma avaliação para o time do
Corinthians, onde o atleta ficou uma
semana em outubro, sendo um dos
destaques da avaliação fazendo 9 gols
em apenas 3 coletivos, considerando
que o atleta é muito jovem e que ainda
não é a hora de se alojar em algum clube,
ele atleta continuará treinando na
escolinha de futebol de Borda da Mata
com seu professor Tiago Lopes e
evoluindo a cada dia aguardando a hora
certa de ser encaminhado a um grande
clube.

Fábio Henrique Santos Andrade Silva,
também  vem sendo monitorado pelo
treinador e avaliador Careca Paiva da

cidade de VALINHOS, o treinador diz que
Fábio  tem seu futuro garantido como um
grande atleta, só falta ser bem
encaminhado e manter  o foco e a
disciplina que são de grande importância.

Fábio se destacou também na avaliação
feita pelos ex-jogadores LIMA E JUARY
do SANTOS na avaliação feita em Pouso
Alegre, assim foi pra Vila Belmiro fazer
um amistoso com os atletas sub 11 do

SANTOS.
“Esse jovem se destaca nos

campeonatos regionais pela região sendo
sempre um dos melhores dos
campeonatos, desde de 8 anos ele atua
na categoria sub 11, e ano que vem ele
completará  11 anos e ainda jogará pela
categoria sub 11. Por onde o atleta passa
desperta olhares e elogios diferentes,”
diz o Professor Tiaguinho.

Futsal Feminino da Escolinha

União Bordamatense

também se destaca na região

A equipe de futsal feminino da Escolinha UNIAO BORDAMATENSE  foi campeã
do primeiro campeonato feminino do MONTANHÊS CLUBE da cidade de OURO
FINO, recebendo os troféus  no final de  julho. Depois foram convidadas a entrar no
campeonato da RADIO DIFUSORA em OURO FINO. Os jogos começaram no mês
de outubro.

Escolinha de Futebol de Borda da

Mata completa um ano de existência
A Escolinha de Futebol União

Bordamatense comemora no dia 19 de
dezembro de 2015, um ano de escolinha,
onde haverá uma grande
confraternização em comemoração ao
primeiro de muitos anos da escolinha,
que contam com mais de 100 alunos de 6
a 17 anos (masculino e feminino), e
convida todas crianças e jovens da
cidade para participar dessa grande
socialização que é o futebol e que traz
muitos benefícios  para as crianças e
jovens, levando eles sempre por um
caminho melhor e mais saudável.

“Parabéns a União Bordamatense por
um ano de escolinha de futebol em Borda
da Mata, e pela grande luta de Bino e
Pirina, parceiros da escolinha, que vem
ajudando o esporte de Borda da Mata
há muito tempo, que unidos com o jovem

professor da escolinha Tiago Lopes
estão sendo esse grande sucesso que,
hoje  essa escolinha, em apenas um ano
já ganhou 18 troféus, entre eles de

campeão, vice e terceiro lugar,  tanto no
futebol de campo quanto no futsal e
também agora com o futebol feminino”,
diz um pai de aluno.

Escolinha de

Futebol

União

Bordamatense



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR88888

Projeto de Prevenção no Combate a Dengue é

realizado nas Escolas Municipais de Tocos do Moji
Em parceria com Agente de Endemias

Josilene Andrade, a Estratégia Saúde da
Família de Tocos do Moji realizou
palestras nas escolassendo na Escola
Municipal de Tocos do Moji e nos
Bairros Fernandes,  Espraiado, Paredes
e Sertão da Bernardina. O “Projeto de

Prevenção no combate a Dengue”,
abordou temas relacionados a
prevenção  e como combater o foco da
Dengue. Foram realizadas para as
crianças do primário e do ensino
fundamental. Para os alunos do primário
foram apresentadas palestras através de

fantoches e desenvolvidas atividades
práticas entre elas, identificação pelos
alunos dos locais onde encontra - se
foco da Dengue, palestra com
apresentação de vídeos educativos de
personagens de desenho animado,
músicas, desenhos para colorir, palavra

cruzada, caça palavras. Os alunos do
ensino fundamental foram divididos em
duas salas onde responderam um
questionário de múltipla escolha, sendo
para teste de conhecimento, em seguida
montagem de cartazes e passeata nas
ruas com todos os alunos, onde os

palestrantesvestiram–se de mosquito da
dengue e os alunos apresentavam os
cartazes montados em sala de
aula,distribuíram panfletos e cantavam
música de prevenção da dengue. Após
passeata foi realizado premiação dos
melhores cartazes.

Padre Leonino Morais é o Novo Pároco da Paróquia

de Nossa Senhora Aparecida de Tocos do Moji
Pe. Leonino Morais, é o novo Pároco

da Paróquia Nossa Senhora Aparecida
de Tocos do Moji. O ato de posse
aconteceu no dia 29 de outubro pelo
Arcebispo Metropolitano da
Arquidiocese de Pouso Alegre Dom José
Luiz Majella Delgado, durante a
celebração da Eucaristia.

A Missa de posse começou com uma
procissão de entrada, acolhida saudação

e apresentação do novo Pároco à
comunidade Tocosmojiense. Em
seguida, houve a Leitura do documento
de nomeação, a Profissão de Fé do novo
Pároco com juramento de fidelidade.

Com a Igreja lotada, muitos ficaram de
pé, para conhecer o novo padre e ao
mesmo tempo dar as boas vindas ao
religioso, que já estava na cidade, mas
assumiu a função formalmente somente

29 de Outubro. Durante a cerimônia
religiosa o Bispo repassou ao pároco a
estola, a bíblia e a chave do sacrário e
da Igreja.  

Com muita alegria, fieis de toda a
Paróquia e grande número de visitantes
de várias paróquias, incluindo a
Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes,
de Maria da Fé, onde o novo Pároco
ficou durante um bom tempo, se fizeram

presentes.
Os paroquianos de Nossa Senhora

Aparecida expressaram sua acolhida ao
novo Pastor, através de carinho, com
orações e receptividade, e estão
bastante felizes e desejam ao novo
pároco uma boa sorte nessa nova
caminhada.

O Prefeito Toninho Rodrigues deu as
boas vindas ao novo pároco e deixou à

disposição a relação entre o Poder
Executivo e a Igreja Católica do
município, e simbolicamente também
entregou a chave da cidade.

Ao término da Missa, foi lida a ata
de nomeação pelo padre Jesus
Andrade, Pároco da paróquia Nossa
Senhora do Carmo de Cambuí,
Chanceler da Cúria Metropolitana de
Pouso Alegre.

Solenidade de Posse do Pe. Leonino na Paróquia de Tocos do Moji

Câmara Municipal de Borda da Mara cria Procon na cidade e Presidente

da Casa, Walter Barbinha, espera o funcionamento o mais rápido possível
A Câmara Municipal de Borda da Mata

aprovou o Projeto de Resolução nº 005
de 02 de outubro de 2015, em que Cria o
Serviço de Orientação e Defesa do
Consumidor – Procon Câmara – no
âmbito da Secretaria da Câmara
Municipal de Borda da Mata.

A Resolução diz que: Fica criado o
Serviço de Orientação e Defesa do
Consumidor – Procon Câmara – no
âmbito da Secretaria da Câmara
Municipal de Borda da Mata-MG para
fins de aplicação das normas relativas
às relações de consumo, especialmente
as estabelecidas nos arts. 4°, II, “a”; 5°,
I; 6°, VII, da Lei Federal n.° 8.078, de 11
de setembro de 1990, e no Decreto
Federal n.° 2.181, de 20 de Março de
1997.

O Procon Câmara integra o Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor –
SNDC -, previsto no art. 105 da lei 8.078,
de 11 de setembro de 1990, e no art. 2°
do Decreto 2.181, de 20 de março de 1997,
bem como o Sistema Estadual de Defesa
do Consumidor – SEDC –, previsto no
art. 23 da Lei Complementar n.°61, de 12
de julho de 2001.

Constituem objetivos permanentes do
Procon Câmara:

I – Assessorar tecnicamente a
Comissão de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte da Câmara Municipal no
planejamento, na elaboração, na
proposição, e na execução da proteção
e defesa do consumidor;

II – Receber, analisar, avaliar e apurar
consultas e denuncias apresentadas por
entidades representativas ou pessoas
jurídicas de direito publico ou privado
ou por consumidores individuais;

III – Dar atendimento e orientação
permanente aos consumidores sobre
seus direitos e garantias, processando
regularmente as reclamações
fundamentais;

IV – Informar, conscientizar e motivar
o consumidor, por intermédio dos
diferentes meios de comunicação;

V – Fiscalizar as relações de consumo
e, em caso de irregularidade, emitir Auto
de Constatação a ser encaminhado ao
Ministério Publico para providências;

VI – Funcionar, no processo
administrativo, como instancia de
conciliação, no âmbito de sua

competência, de acordo com as regras
fixadas pela Lei Federal n° 8.078, de 11
de setembro de 1990, e pela legislação
complementar;

VII – Expedir notificações aos
fornecedores para prestarem sobre
reclamações apresentadas pelos
consumidores, conforme prevê o art. 55
da Lei Federal n.° 8.078, de 11 de
setembro de 1990;

VIII – Orientar o consumidor a recorrer
ao Poder Judiciário nos casos não
resolvidos administrativamente;

IX – Representar ao Ministério Público
os casos tipificados como infração penal
prevista na Lei Federal n.° 8.078, de 11
de setembro de 1990, bem como os
tratarem de interesses ou direitos
difusos, coletivos ou individuais
homogêneos;

X – Incentivar e apoiar a criação e
organização de órgãos e entidades de
defesa do consumidor;

XI – Efetuar e disponibilizar aos
consumidores pesquisa de preços de
produtos e serviços;

XII – Elaborar e divulgar anualmente
cadastro e reclamações fundamentadas

contra fornecedores de produtos e
serviços, de que trata o art. 44 da Lei
Federal n.° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e remeter copia ao órgão
estadual ou federal incumbido das
coordenações polít icas dos
respectivos sistemas de defesa do
consumidor;

XIII – Celebrar convênios e termos
de ajustamento de conduta, na forma
do § 6° do art. 5° da Lei Federal n.°
7.347, de 24 de julho de 1985;

XIV – Desenvolver programas
relacionados com o tema “Educação
para o Consumo”, no termos do
disposto n art. 4°, IV, da Lei Federal

n.° 8.078, de 11 de saetembro de 1990,
bem como estudos e pesquisas na area
de defesa do consumidor;

XV – Exercer as demais atividades
previstas pela legislação relativa à
defesa do consumidor e desenvolver
poutras compativeis com suas
finalidades.

Paragrafo unico – A competência, as
atribuições e a atuação do Procon
Câmara abrangem todo o Município de
Borda da Mata-MG.

A mesa da Câmara Municipal
regulamentará o disposto nesta
resolução e estabelecerá o regimento
interno do Procon.

Alunos de

Tocos do Moji

envolvidos no

combate a

Dengue


