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VISITE NOSSO SITE

“Cartão de Visitas” na entrada de Borda da Mata começa receber a pavimentação
Av. João Olivo Megale ganhará cerca de 10 mil m² em calçamento

Início das obras na Av. João Olivo Megale
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Medalhista de Ouro nas
Olimpíadas de Matemática é
homenageada em S.J.Bento

Estudante Laura recebendo a Medalha de Ouro das mãos da Presidente Dilma
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Políticos de Tocos do Moji  participam de encontro em
Belo Horizonte com Secretário Estadual de Turismo

Maximino, Antonio Rosário, Agostinho Patrus
 Filho, Antonio Marques e Ademir Cantuária
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Feira do Morango de  Bom Repouso com apenas
três anos já surpreende os seus organizadores

Vencedoras dos Consursos de Beleza da Feira de Morango
Página 7

A CRECHE MUNICIPAL MADRE
TEREZA DE SALDANHA DE
BORDA DA MATA NECESSITA
DOS SEGUINTES MATERIAIS
PARA CONFECÇÃO DE
BRINQUEDOS.
Tampas de amaci ante
Garrafinha de iogurte de 180 g
Tampa +  bico  de detergente
Tampa do alvejante ( cl oro) YPÊ
O MATERIAL DEVERÁ SER
ENTREGUE  NA CRECHE ATÉ 20
DE SETEMBRO DE SEGUNDA À
SEXTA DAS 6h30 ÀS 17h30.
A CRECHE AGRADECE A TODOS
QUE PUDEREM COLABORAR.

No dia 27 de junho,
a Loja Beleza Rara
de Borda da Mata
convidou as suas
clientes para
participar do Making-
Off que foi feito
dentro da Loja.

 Foi um evento
maravilhoso!

Reunimos uma
equipe de
cabeleireiros, maquiadores, fotógrafos e decoradores.

   A Loja Beleza Rara agradece a todos que
participaram desse evento.

Making-Off na Loja Beleza Rara

EDITAL Nº 001/2011 e ERRATA Nº
001/2011 - CONCURSO PÚBLICO
- Câmara Municipal de Borda da
Mata-MG. Cargos, taxa de inscrição,
conteúdo programático, vagas,
vencimentos e carga horária podem
ser visualizadas no edital nº 001/2011
e Errata nº 001/2011. Inscrições
presencial período entre dia 27.06 a
19.08.2011 na sede da Câmara de
Borda da Mata e via internet período
10:00hs do dia 20.07 as 15:00hs do
dia 19.08.2011. Informações e
inscrições no site
www.dominioassessoria.com.br.
Borda da Mata-MG, 08 de julho de
2011.
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“Cartão de Visitas” na entrada de Borda da Mata começa receber a pavimentação
Av. João Olivo Megale ganhará cerca de 10 mil m² em calçamento

As obras de pavimentação da Avenida
João Olivo Megale, umas das mais
importantes obras de infra-estrutura dos
últimos anos em Borda da Mata,
começaram no final de maio. Serão
pavimentados mais de 10 mil metros
quadrados em duas pistas, ligando
definitivamente a cidade a MG 290, por
aquele local, que a Prefeitura espera que
seja a principal entrada da cidade.

De acordo com o prefeito Edmundo
Silva Júnior, a escolha por bloquetes foi
técnica. Um geólogo fez uma análise
completa, com amostragens, do solo da
avenida para ver qualquer seria a melhor
solução para o local e a conclusão foi de
que, a pavimentação com bloquetes seria
a mais duradoura e, portanto, no futuro
não daria problemas para outras
administrações, para a população e nem
custos para os cofres públicos com
consertos freqüentes, já que a

manutenção dos bloquetes é mais fácil.
O prefeito ressalta ainda que embora

já haja algumas construções, serão
necessários ligações de água e esgoto
nas próximas que serão construídas e o
asfalto seria danificado. “O conserto de
um asfalto, por mais perfeito que seja,
nunca fica igual ao original”, frisa
Edmundo.

A Avenida depois de pronta ficará
assim: duas vias pavimentadas; duas
calçadas arborizadas de dois metros de
largura em frente as construções que
também servirão para caminhadas; ao
lado do córrego serão dois canteiros
arborizados, um de cada lado e uma
ciclovia.

O prefeito informa também que já
entrou em contato com o DER para que
faça o mais rápido possível, o trevo de
acesso da MG 290 para a avenida, para
dar mais fluência e segurança no trânsito.

Trabalhos de pavimentação da Avenida João Olivo Megale

Calçamentos de diversos
bairros em Borda da Mata

continuam a todo vapor
Dentro dos trabalhos de calçamentos

feitos em Borda da Mata, além da
Avenida João Olivo Megale, outros
bairros começaram e outros, em breve,
começarão a receber os benefícios.
Entre esses bairros, podemos citar o
Nossa Senhora Aparecida, o Morada do
Sol, o Santa Terezinha e os Distritos
Sert ãozinho, Cervo, alé m da
continuação do Santo Antonio e do
Nossa Senhora de Fátoma. Segundo o
prefeito Edmundo, a seqüência das
obras seguirá um cronograma de acordo
com a necessidade habitacional, ou seja,

os que tem mais habitantes já residindo
naquela rua serão beneficiados primeiro,
mas todos receberão os serviços de
melhoria.

“Eu gostaria de aproveitar também
para pedir a população, que aproveite
este momento positivo, do qual nossa
cidade está passando com inúmeros
calçamentos, e façam as calçadas em
frente as suas residências, para deixar
nossa cidade bonita e agradável. Mas
não se esqueçam de deixar um quadrado
para o plantio de uma árvore”, pede o
prefeito Edmundo.

Bairro Nossa Senhora de Fátima

Bairro Nossa Senhora Aparecida

Bairro Santo Antonio

Termina a primeira fase do Campeonato Municipal
 de Futebol Amador em Borda da Mata

Foram definidas no dia 03 de julho, as
últimas equipes que farão as semifinais
no próximo dia 24, do Campeonato
Municipal de Futebol Amador “Titular”
2011.  Na chave “B”, a mais equilibrada,
Palmeiras do Campo e Uz’Yndio/Cervo
estavam empatadas com 04 pontos e
jogariam entre si, podendo uma chegar a
07 pontos e outra estaria fora, ou
empatarem, e as duas chegariam a 05
pontos e decidiriam por saldo de gols.

A equipe do Bogari F.C precisava
vencer para chegar a 05 pontos e ter
chance de classificação, e jogava com a
Equipe do V.A.F. F.C, lanterna da chave
sem pontos. Foi um jogo disputado, mas

com poucas chances de gol para as duas
equipes, até que no segundo tempo, a
equipe do V.A.F. F.C abriu o placar e
acabou vencendo por 1 x 0, e as duas
Equipes terminaram fora da próxima fase.
Com esse resultado, Palmeiras do Campo
e Funaça já estavam classificados,
mesmo assim, jogaram buscando a
vitória o tempo todo. Uz’Yndio/Cervo
abriram o placar, mas o Palmeiras do
Campo virou, até que no final do jogo,
Uz’Yndio/Cervo conseguiu empatar. Com
esse resultado, acabaram empatados em
todos os critérios de desempate, exceto
nos cartões, onde o Palmeiras do Campo
com 05 cartões amarelos classificou em

1º do grupo e Uz’Yndio/Cervo, com 06
cartões amarelos em 2º do grupo.

Nas semifinais jogarão às 14h,
Desportiva (1º do grupo A) x Uz’Yndio/
Cervo (2º do grupo B), e às 16h, Palmeiras
do Campo (1º do grupo B) x Funaça (2º
do grupo A), revivendo a final do ano
passado.

Segundo o Departamento de Esporte e
Cultura, que organiza a competição, nesta
primeira fase, 56 gols foram marcados, 43
cartões amarelos e 06 vermelhos foram
aplicados. Nenhuma equipe apresentou
qualquer recurso contra os resultados
dos jogos. A competição conta com o
apoio da Polícia Militar.

OBS. Critérios de
Desempate:
01). Maior número de pontos na
fase;
02). Confronto direto;
03). Maior Saldo de gols;

04). Menor nº de gols sofridos;
05). Maior nº de vitórias;
06). Maior nº de empates;
07). Menor nº de derrotas;
08). Menor nº de cartões e
09). Sorteio.

“O esporte é importante para modernizar nossa visão de mundo, porque
socializa a gente, na derrota e na vitória.” - Roberto da Matta
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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

SURF MÁQUINAS
APRESENTA NA ONDA DA COSTURA

COM TODA LINHA DE COSTURA E
PEÇAS EM GERALAGORA COM

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

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

Estamos
aceitando

CartãoLIGUE E AGENDE SEU HORÁRIO

Disque Denúncia
Sigilo Absoluto

Contra Crime Ambientais ligue:
(35)3441-1491 ou 190

Defender o Meio Ambiente
ajuda a preservar a vida!

Vem aí a Festa em louvor a Nossa
Senhora Aparecida no bairro Boa

Vereda de Cima(Capelinha) em Bom
Repouso. Aguardem!!!

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

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

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

Creche Municipal Madre Teresa de
Saldanha realiza a “Semana da Leitura”

Aconteceu no mês de junho, a Semana
da Leitura onde foi apresentado aos
alunos das escolas Municipais, Colégio
Nossa Senhora do Carmo e APAE os
livros confeccionados pelas professoras,
monitores e guardas da Instiuição. Além
da apresentação dos livros foram
apresentados três dramatizações: Os Três

Porquinhos (representado pelas
professoras), A Galinha Ruiva e
Passarinhos (representado pelos alunos).

A semana contribuiu significativamente
para a valorização da leitura e
proporcionou a aproximação da Creche
junto a comunidade escolar, mobilizando
os alunos,  em geral,  numa celebração

festiva.
Para que todos possam se encantar com

este mundo mágico da leitura, os livros
ficarão  expostos na Prefeitura Municipal
no mês de Julho.

A Equipe Diretiva da Creche Municipal
Madre Tereza de Saldanha parabeniza a
todos pela excelente iniciativa.

Apresentações dos alunos e professores da Creche

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562
Agora com Filial em

INCONFIDENTES
Av. Alvarenga Peixoto, 518 - Centro

IV Conferência de Saúde do
Município de Borda da Mata
elabora propostas de melhoras
no Sistema Único de Saúde(SUS)

Com o tema “Todos usam o SUS! SUS
na Seguridade Social, Política Pública,
patrimônio do povo brasileiro”, as
propostas elaboradas durante a IV
Conferência Municipal de Saúde de
Borda da Mata, no dia 05/07, no Clube
Literário, são voltadas para o
aprimoramento do “Acesso e
acolhimento com qualidade - um desafio
para o SUS”.

Cinco diretrizes voltadas ao desafio de
realizar um trabalho de saúde mais
humanizado receberam cinco propostas
para ser apresentadas a Conferência
Estadual de Saúde e mais cinco
direcionadas a Conferência Nacional. As
diretrizes discutidas são: Participação da
comunidade e controle social; Pacto pela
saúde e relação público x privado;
Financiamento; Política de saúde na
seguridade social, segundo os princípios
da Integridade, Universalidade e
Equidade; e Gestão do sistema de
trabalho e da educação em saúde.

Cerca de 180 pessoas participaram da
reunião. Entre os participantes, estavam
representantes dos usuários do SUS, dos
prestadores de serviços – APAE e
Hospital Geriátrico e Lar Irmã Maria
Augusta, trabalhadores da área da saúde
de instituições públicas e privadas e
representantes do governo municipal.

O prefeito Edmundo Silva Junior fez a
abertura da Conferência, em seguida a
secretária de saúde Nádia dos Santos
Pádua apresentou sobre o tema da
discussão. Os conferencistas Mauro

Benedito Ferreira e Maria Aparecida
Andrade da Costa, ambos da Secretaria
Regional de Saúde, falaram sobre Acesso
e Acolhimento e Conselhos de Saúde,
respectivamente.

A enfermeira de epidemologia Heloá
Silvério Barbosa da Silva falou sobre
Vigilância em Saúde. O coordenador do
PSF João Batista de Sousa palestrou
sobre o Programa de saúde da Família. A
enfermeira Shirley Fernandes apresentou
o Plano Diretor de atenção primária à
saúde e Protocolo de Manchester. Com
o tema Saúde Mental, a psicóloga Maria
Amélia Gouveia Guilherme palestrou. A
dentista Vanuza Beraldo Silva falou
sobre Saúde Bucal.

Na conferência, foi formado ainda o
Conselho de Saúde constituído de 20
pessoas entre representantes do
governo, dos usuários do SUS,
prestadores de serviços para o SUS,
trabalhadores da área da saúde. Entre
estas pessoas, quatro foram escolhidas
para levar as propostas elaboradas pelo
município às etapas estadual e nacional
da conferência. São eles: Célia Maria
Marcílio Gonçalves do bairro Santa
Terezinha e Maura Rezende Brandão do
Centro, ambas representam os usuários
do Sistema Único de Saúde, a enfermeira
Fernanda Ferreira da Silva e a Secretária
de Saúde Nádia.

Edna Motta
Assessoria de Comunicação
Prefeitura Municipal de

Borda da Mata

Abertura
da
Conferência

Público
participante

Av. Wilson Megale, 637 - Borda da Mata - MG
E-mail:interface@interfacetecinfo.com

Tecnologia da Informação
Venda de Computadores e Acessórios em Geral,

Assistência Técnica, Automação Comercial

Acesse a
NOSSA LOJA VIRTUAL

e compre com maior conforto,
comodidade e segurança

 em até 12 vezes

 www.interfacetecinfo.com

Tel.:(35)3445-1679

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

Tel.:3425-3500 Confira mais
fotos da Semana

da Leitura da
Creche Municipal

no site do
Tribuna Popular
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Dra. Gilmara de Jesus Paiva

 Aparelhos fixos e removíveis
CRO-MG-26386

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 35
(Antigo Calçadão)

Galeria Paiva - Sala 03 - Borda da Mata

Dra. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG35388

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

Com as Dentistas:

Ligue e agende um horário: 3445-2223

ATENDEMOS VÁRIOS
CONVÊNIOS

Consultório Odontológico

COMPADRE

ANIVERSÁRIO
Homenagem a estudante Laura, Medalhista de
Ouro nas Olimpíadas de Matemática,  em  Senador
José Bento é marcada por amizade, orgulho e fé
Próximo de completar 14 anos de idade,

Laura Ribeiro Franco, que é deficiente
visual desde os três, recebe mais uma
homenagem. O prefeito de Senador José
Bento, Flávio de Souza Pinto,
determinou a promoção de um encontro
para festejar a conquista de Medalha de
Ouro pela aluna na 6ª Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas, em
2010. No dia 21 de junho, ela havia
recebido a Medalha das mãos da
Presidente Dilma Rousseff, no Theatro
Municipal do Rio de Janeiro. Laura é
estudante da Escola Municipal
Professora Maria da Costa Ferreira, de
Senador José Bento.

A Secretaria de Estado de Educação
de Minas Gerais também reconheceu os
méritos de Laura, que obteve rendimento
positivo na OBMEP. Em premiação
própria, realizada no dia 8 de junho, o
governador Antonio Anastasia e a
Secretária de Estado de Educação, Ana
Lúcia Gazzola, também homenagearam a
aluna.

As atividades escolares de Laura, que
cursa o 9º ano do ensino fundamental,
não foram prejudicadas. Ela recebe
atenção e carinho da família, amigos e
professores da escola e da
Administração Municipal. A professora
de matemática de Laura, Letícia
Aparecida de Lima Gomes, esforçou-se
no aprendizado do braile para poder
ensinar a menina.

Na homenagem em Senador José
Bento, Laura foi saudada pela população
da cidade, reconhece na estudante uma
fonte de dedicação, perseverança e
estímulo.

O prefeito Flávio, ao discursar,
destacou as qualidades de Laura Ribeiro
Franco. Ele disse que a condição física
da estudante não a impede de superar
os obstáculos que surgem em seu
caminho. “Hoje Laura é um exemplo de
vida, no qual todos nós precisamos nos
espelhar. Ela orgulha todas as pessoas
de bem desta cidade. Deus sabia, desde
seu nascimento, que ela seria um ícone

A estudante Laura
Franco Ribeiro
recebendo placa em
braile da mãos do
prefeito Flávio de
Souza Pinto

Foto: César Bahia / Imprensa Livre

Professora Letícia
Gomes sendo

homenageada por sua
dedicação com a aluna
Laura Ribeiro Franco

Foto: Letícia Helena de Souza/ PMSJB

Foto: Letícia Helena de Souza/ PMSJB

para nossa gente. Parabéns Laura, e conte
com o prefeito e com a administração
municipal para realizar todas as suas
necessidades”, disse emocionado.

O prefeito Flávio, desde que assumiu
o seu mandato em 7 de abril de 2010
priorizou ações de inclusão social e, o
suporte a Laura Ribeiro Franco foi um
dos pontos de seu governo.

No encerramento da festa, Flávio de

Souza Pinto enfatizou a união em torno
de um objetivo. “Somaram-se esforços
de todos para o apoio a Laura. Familiares,
amigos, professores, direção da Escola
Municipal Professora Maria da Costa
Ferreira, Secretaria de Educação e
Governo Municipal. Todos estão felizes
pela conquista de Laura, todos são
vencedores também”, finaliza.

César Bahia

Senador  José Bento promove palestra
“pós-colheita” para produtores de café

No dia 27 de junho, produtores de café,
de Senador José Bento, participaram de
uma palestra sobre “pós colheita” do
café no salão da Escola Municipal
Professora Maria da Costa Ferreira, com
o palestrante Doutor em Fitotecnia e
Cafeicultura, André Dominghetti Ferreira

da UFLA (Lavras), ocasião em que os
produtores tomaram conhecimento sobre
os cuidados com o grão de café após a
colheita, secagem e processamento, bem
como os cuidados com a planta do café
depois de derriçado.

Na oportunidade estiveram presentes

também a professora Sindynara Ferreira,
do Instituto Federal de Inconfidentes, e
os alunos Paulo Sérgio de Castro e
Juliano Donizeti Pereira.

No final da palestra, houve um debate,
onde os produtores puderam esclarecer
as suas dúvidas.

Produtores de café e André Dominghetti Ferreira

Horta Escolar implantada em Senador
 José Bento já produz a primeira colheita

Após quarenta dias de
implantada, a  horta escolar
em Senador José Bento,
começou a ser colhida.

No dia 5 de julho o prefeito
Flávio de Souza, crianças e
professores das escolas,
deram inicio a colheita de
hortaliças, que certamente
enriquecerão a merenda
escolar, uma vez que são
frescas e naturais.

Engenheiro Agrônomo da Prefeitura de Senador
José Bento participa de mais um treinamento

em BH sobre o Programa Balde Cheio
Nos dias 29, 30 de junho e 1º de julho,

o técnico de Senador José Bento, do
programa Balde, Cheio, Engº Agrº Carlos
Wessel, participou de mais uma etapa de
treinamento do programa em Belo
Horizonte, sendo que na ocasião o tema
abordado foi o Manejo Intensivo de
Pastagens. O programa que em Minas
Gerais é coordenado pelo sistema
FAEMG/SENAR, já está presente em
vários municípios incentivando o
produtor de leite a aumentar a sua
produtividade, fixando-o no campo. Na
ocasião, o curso foi ministrado pelo

coordenador nacional do programa,Walter Miguel Ribeiro.

Walter Miguel
Ribeiro

No dia 04 de Julho, quem
comemorou seu

Aniversário foi o Prefeito
de Tocos do Moji  Antonio
Rosário Pereira que mais

uma vez demonstrou
carisma e humildade em

meio aos Funcionários
Municipais.  Antônio
Rosário recebeu os

Parabéns de Parentes e
amigos.

Comitiva de Políticos de
Tocos do Moji participa de
encontro com Secretário
de Turismo Agostinho
Patrus em Belo Horizonte

No dia 30 de junho, o Prefeito
Antonio Rosário, acompanhado do
vice-prefeito Ademir Cantuária, do
Pr esi dente  da Câmar a, Antonio
Marques e do Vereador Maximino,
estiveram presente em Belo Horizonte
a convite do Deputado Estadual e
Secretár io de Turismo Agostinho
Patrus Filho, para um encontro Político,
que acontec eu na re sidênc ia do

Secretario. Estiveram presentes na
cerimônia, o vice governador  Alberto
Pinto Coelho, o Secretário de Governo
Danilo de Castro, a Secretária de
Planejamento e Gestão, Renata Vilhena,
a Secretária de Educação, Ana Lúcia
Gazzo lla. Dive rs os Pre fei tos  e
Ve reador es de di ver sas  ci dades
compareceram e muitos assuntos foram
abordados no encontro.

Maximino, Antonio Rosário, Agostinho Patrus, Antonio Marques e Ademir Cantuária

Toc os  d o  M oj i  r e c e b e
 da Secretaria de Transportes
e  Obras  Públicas  verba

 d e  4 0  m i l  r e a i s  p a r a
melhorias de vias públicas

O SETOP – Secretaria de Estado
de  Transport e e Obr as Públ icas,
l i ber o u ve rba no  val o r  de  R$
40.000,00 para melhorias de vias
Públicas. O valor total desta verba,

é de R$ 80.000,00 conseguido através
do  De put ado Ago s ti nho  P at r us
Fi l ho .  A s egunda par c e l a,  s e r á
l iber ada após  a e xe cuç ão  de st a
primeira.

O prefeito Flávio
de Souza Pinto
recebendo a
Medalhista Laura
em seu Gabinete
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CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG
Tels.:(35)3445-3359/9862-0820

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

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

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

Negócio de Oportunidade!
Vende-se uma casa no bairro N.S.Aparecida.

Aceita troca. Telefone:9887-7324

 Drª Kênya  Patrícia de Castro Mello
Pediatra CRM 38608

Tels.:(35)3445-1549/3445-1276
Pouso Alegre - Rua Afonsina de

Guimarães Cobra, 245
Tel.:(35)3421-9788

Residência: (35)3445-1379/3423-5404 - Celular:(35)9924-8581

CONSULTÓRIOS
Borda da Mata - Av. Lauro Megale, 600
Hospital Geriátrico Afonsina Reis Megale

Vem aí a Festa de São
Sebastião e São Roque

em Bom Repouso
Novena - de 12 a 21 de agosto
Social - de 18 a 21 de agosto

Escolas Municipais de Tocos do Moji recebem
Toldos nas entradas e deixam –as de cara nova

dando mais conforto aos estudantes

A Prefeitura de Tocos do Moji está colocando Toldo nas entradas das Escolas Municipais Manoel Rodrigues
Machado, Benedito Caetano  de Faria e Ambrosina Maria de Jesus o objetivo  da colocação desses Toldos é evitar

que os alunos fiquem expostos ao sol e a chuva enquanto esperam seus transportes escolares. Além disso, as
Escolas estão ficando mais bonitas e mais acolhedoras.

Geraldo Gomes Ribeiro(Geraldo Cate)
*06/11/1920 +04/07/2011

P A I
Pensamos que fosse fácil te fazer uma homenagem, pelo muito que te
amamos e por tudo o que sempre representou para nós.
Mas percebemos que a tua vida é um poema difícil, que a gente não pode
escrever.

Pois, vimos os calos das tuas mãos, que contam histórias de enxadas,
trabalho com gado, carro de boi, enfim, labutas no campo;
Vimos os teus pés cansados, rasgados por espinhos que a gente não vê;
Vimos rugas em tua fronte, que falam das rugas da alma, que se traduzem
nas preocupações do difícil começo de vida - filhos pequenos,  tempos de
guerra, muito trabalho, esforço para estudar os filhos;
Vimos os calos nos teus joelhos, que contam histórias de horas silenciosas de conversas com Deus;

Vimos o teu sorriso fácil, a tua prosa mansa e a tua conversa boa;
Vimos a tua sabedoria, traduzida na simplicidade e no calor do coração que tanto amou;
Vimos, em tuas mãos, a beleza que se chama vida – vida traduzida em aceitação, com fé e amor, vida que transcendeu a própria vida e
que hoje os anjos chamam de alma.

Nosso querido pai! -  nos escolheste filhos, nós te fizemos EXEMPLO.
Exemplo de marido fiel, companheiro e amoroso.
Exemplo de chefe de família honrado.
Exemplo de homem inteligente, trabalhador; porém,  humilde e religioso.
Exemplo de luta pela vida.
Exemplo de força e de fé.
Exemplo de PAI.

Hoje, esse homem simples que já não está mais entre nós, se agiganta e passa a ser o valor inexorável que nos sustenta nesse momento de
dor.

 E assim, NOSSO pai! sim, NOSSO pai! - porque fostes pai não só de teus filhos, mas também de tuas noras e genros, netos, bisnetos
e  de todos que de ti se aproximavam,  - vamos todos nós, juntamente com tua querida esposa – dona ALVARINA, sufocando tua falta,
mas agradecemos a Deus, por ter nos concedido a graça de tê-lo  tido junto de nós, com vida longa, de mais de 90 anos.

Queremos agradecer a todos, sem exceção, médicos, paramédicos, motoristas de ambulância, amigos, empregados, acompanhantes e
parentes que de uma maneira ou de outra nos auxiliaram no final de sua estada entre nós.
Que Deus lhes pague por tudo.

Família de Geraldo Gomes Ribeiro.

“Quem te fala dos defeitos alheios, com alguém fala dos teus.”

“As regiões traiçoeiras e inexploradas do mundo não se encontram nos
 continentes ou nos mares; estão nas mentes e nos corações dos homens.”
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DIRETO DA POLÍCIA
SD Raquel

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Animais que sofriam maus tratos
no bairro São Benedito são
apreendidos pela Polícia Militar
No dia 08 de julho a Polícia Militar foi

acionada a comparecer no bairro São
Bene dito, onde o  veter inário  da
Prefeitura havia constatado que numa
residência naquele bairro havia animais
vítimas de maus tratos por parte de seu
proprietário e que inclusive havia sido
necessário o sacrifício de um cavalo. No

local o autor não se encontrava, sendo
os demai s animais apree ndidos e
enc aminhados para l ocais que
pudessem receber alimentação, água e
medicamentos. Foi registrado boletim de
ocorrência, sendo que o proprietário
dos animais responderá pelos seus
atos.

No dia 05 de julho, por volta das 15h, a
Polícia Militar foi acionada devido a várias
árvores que haviam sido danificadas. A
PM de posse de filmagens realizadas por
câmeras de segurança conseguiu

Graças a filmagem de Câmeras
de Segurança Polícia Militar

apreende dois menores danificando
árvores em Borda da Mata

identificar dois menores de idade que
foram identificados, localizados e
apreendidos, sendo eles, devidamente
assistidos pelo Conselho Tutelar,
encaminhados à Delegacia de Polícia.

No dia 09 de julho, por volta de 1h, a
Polícia Militar durante policiamento da
festa de Nossa Senhora do Carmo
detectou uma briga generalizada
envolvendo R.S.C., de 32 anos de idade,
R.S.C de 32 anos e Z.J.R de 18 anos,

Briga de três pessoas na Festa
da Cidade termina em prisão

dos três, sendo que eles estavam
com papelotes de cocaína

sendo que da briga não resultou lesão
em nenhum dos envolvidos, contudo foi
localizado dois papelotes de cocaína,
sendo todos presos em flagrante delito
e conduzidos à Delegacia de Polícia de
Pouso Alegre.

Dois jovens de 20 anos de idade
são presos no Terminal Rodoviário

com um revólver calibre 38
No dia de julho, por volta das 1h, a

Polícia Militar durante execução de
po lic iament o da fes ta de Nos sa
Senhora do Carmo, abordou dentro do
terminal rodoviário J.C.C e C.T.L,
ambos com 20 anos de idade, sendo
que durante busca pessoal com o

segundo indivíduo foi encontrado em
sua cintura um revólver calibre 38 e um
coldre com 6 munições intactas. Ambos
os autores foram presos em flagrante
delito e conduzidos à Delegacia de
Polícia de Pouso Alegre onde foram
autuados em flagrante delito.

Traficante de 37 anos de
idade é preso na Festa da

Cidade com 18 pedras de crack
No dia 11 de julho, por volta das 2h15,

a Polícia Militar durante execução de
policiamento na Festa de Nossa Senhora
do Carmo efetuou abordagem de dois
indivíduos sendo A.V.M de 29 anos de
idade e F. M. O., de 37 anos, indivíduo
este que havia saída da penitenciária de
Três Corações recentemente, onde
cumpriu pena por tráfico de drogas,
sendo encontrado em seu poder 18 de

pedras de crack. O primeiro abordado
disse aos policiais ser viciado em crack e
que havia comprado a droga do segundo
indivíduo confirmando ser ele traficante
de drogas. Diante do exposto ambos
foram presos em flagrante delito sendo
conduzidos à Delegacia de Polícia de
Pouso Alegre onde F.M.O foi autuado
em flagrante delito, sendo encaminhado
ao Presídio daquela cidade

Polícia Militar de Minas Gerais
Nossa profissão, sua vida.

Prefeito
Edmundo

elogia trabalho
policial durante
as festividades
de Borda da

Mata
O prefeito de Borda da Mata, Edmundo

Silva Júnior vem de público agradecer e
elogiar o belíssimo trabalho da Polícia
Militar durante as festividades de
aniversário da cidade e da Padroeira
Nossa Senhora do Carmo. “Juntamente
com a Siaseg, a Polícia Militar está
desenvolvendo um ótimo trabalho de
repreensão às drogas e também
combatendo pessoas que só pensam em
atrapalhar a festa dos outros com
perturbação ou encrencas. Graças a PM
e a Siaseg nossa festa está muita segura.
Parabéns a todos pelo trabalho” enfatiza
o prefeito Edmundo.

 Grande Lição!   
O Idiota

Conta-se que numa cidade do interior
um grupo de pessoas se divertia com o
idiota da aldeia. Um pobre coitado, de
pouca inteligência, vivia de pequenos
biscates e esmolas.

Diariamente eles chamavam o idiota ao
bar onde se reuniam e ofereciam a ele a
escolha entre duas moedas: uma grande
de 400 RÉIS e outra menor de 2.000 RÉIS.
Ele sempre escolhia a maior e menos
valiosa, o que era motivo de risos para
todos.

Certo dia, um dos membros do grupo
chamou-o e lhe perguntou se ainda não
havia percebido que a moeda maior valia
menos.

- Eu sei, respondeu o tolo. “Ela vale cinco
vezes menos, mas no dia que eu escolher
a outra, a brincadeira acaba e não vou
mais ganhar minha moeda”.

Podem-se tirar várias conclusões dessa
pequena narrativa.

A primeira: Quem parece idiota, nem
sempre é.

A segunda: Quais eram os verdadeiros
idiotas da história?

A terceira: Se você for ganancioso,
acaba estragando sua fonte de renda.
Mas a conclusão mais interessante é: A
percepção de que podemos estar bem,
mesmo quando os outros não têm uma
boa opinião a nosso respeito.

Portanto, o que importa não é o que
pensam de nós, mas sim, quem realmente
somos.

O maior  prazer de um homem
inteligente é bancar o idiota diante de
um idiota que banca o inteligente.

   Preocupe-se mais com sua consciência
do que com sua reputação.

  Porque sua consciência é o que você
é, e sua reputação é o que os outros
pensam de você. E o que os outros
pensam... é problema deles.

 

Anuncie no site
do Tribuna

Popular
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

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

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

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

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

Sítio
Maranatha

(Bairro Córrego
da Onça)

Site: www.pousadavaledasmontanhas.com.br

SENADOR
JOSÉ

BENTO

Distância
do Centro:

1000 m

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

 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

Aqui a qualidade faz a diferença
Manipulação de Fórmulas em geral

“A fórmula exata da confiança”

Há 36 anos levando saúde até você

Duas estudantes de Borda da Mata que se formaram
em  enfermagem na PUC de Poços de Caldas fazem
trabalho de conclusão de curso sobre acidentes de
motos que é destaque na imprensa daquele município
Duas estudantes de Borda da Mata que

se formaram em  enfermagem na PUC de
Poços de Caldas fizeram um trabalho de
conclusão de curso que foi destaque na
imprensa de Poços de Caldas. As
estudantes são Camila Paula Rodrigues
e Thalita Rodrigues da Silva Figueiredo
e também fez parte do grupo delas, o
estudante Hélio Acácio da Silva, que
também é motorista da SAMU na cidade.

O trabalho delas é em relação ao
registro de acidentes envolvendo
motociclistas socorridos pelo SAMU em
2009.

Os dados são alarmantes. Com uma
frota de quase 11 mil veículos entre
motocicletas e motonetas, foram
registrados 309 acidentes, mas esse
número pode ser acrescido, segundo as
estudantes, em 20%, já que muitos são
socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

Os jovens são a maioria dos
acidentados e 80% do sexo masculino.
39% acontecem no centro da cidade.

Estudantes que
fizeram o
trabalho sobre os
acidentes de
motos em Poços
de Caldas

O horário dos acidentes também
chama a atenção, 28% ocorrem das 6h às
12h, 33% das 12h às 18h e 28% das 18h
às 24h. Para os estudantes, a conclusão
é que das 6h até às 24h, não existe um
horário mais ou menos perigoso, os
acidentes acontecem em qualquer
horário.

As estudantes dizem que muitos
jovens, já que o estudo aponta que a

maioria está entre 18 e 35 anos, perdem a
vida ou ficam com sua mobilidade
comprometida, trazendo prejuízos, não
só para eles mesmos, mas também às
famílias e a sociedade. Segundo elas,
esse foi um dos motivos que levaram o
grupo a se dedicar à pesquisa em busca
de números e percentuais que
permitissem traçar um quadro realista da
situação.

Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MGFOX Venha  conferir

nossos  preços!!!PAPELARIA

Feira do Morango de  Bom Repouso com apenas
três anos já surpreende os seus organizadores

A III Feira do Morango de  Bom
Repouso com apenas três surpreendeu
os seus organizadores com o grande
movimento.

Entre os dias 04 e 05 de junho, ocorreu
a pré-seleção da Garota Morango de
Bom Repouso, nas seguintes categorias
moranguinho, infanto-juvenil e garota
morango. Depois das seletivas houve
shows e uma grande participação do
público.

As palestras ministradas durante a
feira  tiveram grande repercussão entre
os produtores e com grande participação
interativa nas palestras.

Nos principais dias da feira, entre 10 e
12 de junho,  houve a escolha das

finalist as Garotas Mor ango nas
principais categorias, teve o grande
show da Banda Conexão Geral e também
teve uma enorme  participação do
público  com atividades culturais com
catira, capoeira e dança de rua.

A Exposição de Morangos de Bom
Repouso contou com stands da Effa
Center Car com seus carros chineses,
Kifol com seus produtos direcionados a
produção agrícola e Peter Frut com seus
negócios e produtos direcionados ao
agricultores que fizeram com que o
eventos tivesse repercussão e elogios
dos visitantes. A banda Transa Som foi
um show a parte, “colocando o centro
de eventos abaixo com tanta agitação.”

Segundo os organizadores, Edivaldo
José de Melo, Mauro José da Silva e
Messias Izael de Almeida, o evento foi
um sucesso e a cada ano se consolida e
fortalece, com uma participação efetiva
e ativa dos produtores, comércio local,
Prefeitura Municipal e comunidade local
que abrilhantam o evento.

Calcula se que 10 mil pessoas
prestigiaram o evento, a organização já
esta planejando o evento do próximo
ano, com novidades e melhora na infra-
estrut ura para melhor atender as
empresas e visitantes.

“Desde já agradecemos o apoio da
Prefeitura Municipal de Bom Repouso”
concluem os organizadores.

Desfile da Garotas Garotas vencedoras do conurso

Banda Conexão Geral Banda Transa Som

Dupla Claudiomar e Juliano Apresentação de Copoeira

Apresentação de CatiraPúblico prestigiando os shows

F o t o s :  Arnal do  F ázi o  - De t o nafe s t

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

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES

Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.

CRECI:12.649(PF)
Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telefone:(35)9992-1437
“Acreditar” é uma palavra que precisa ter fé naquilo
que busca, para se chegar a vitória. Se você pensa no

que é certo ou visualiza como deveria ser,
isso já torna-se um ponto de sabedoria”.
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Ipê Tintas e Acabamentos
Rua Eduardo Amaral, 382

Centro - Telefone:(35)3445-1614

Ipê Indústria e Comércio de
Materiais de Construção

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

E-mail: loja_ipe@hotmail.com

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Ipê Materiais para Construção traz para Borda
da Mata Posto de Atendimento da Cemig
POSTO DE

ATENDIMENTO
CEMIG FÁCIL

Atendimento - 12h às 16h

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

Três lojas para melhor atendê-lo

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

Av. Edna da Silva Ribeiro, 900
Bairro Santa Rita(MG 290)

Telefone:(35)3445-1882

ENTREGAMOS
EM TODA
REGIÃO


