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VISITE NOSSO SITE

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.

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.

Nova estrutura da Festa de Aniversário de Borda
 da Mata dá mais conforto aos frequentadores

Tendas na Praça Antonio Megale

Página 10

Prefeito de Tocos do Moji consegue 150 mil reais
na SEDRU em BH  para construir Estação de

Tratamento de Água no Distrito dos Fernandes
No dia 19 de julho, o prefeito de

Tocos do Moji esteve em Belo
Horizonte, onde assinou convênio na

SEDRU – Secretaria de
Desenvolvimento e Política Urbana no
valor de 150 mil reais para construção

da Estação de Tratamento de Água do
Distrito dos Fernandes.

Essa verba foi conseguida através
do Deputado Federal e Secretário

Estadual de Desenvolvimento e
Política Urbana(SEDRU) Bilac Pinto.
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3ª Copa Bom Repouso de Futebol de Menores
movimenta a cidade no mês de julho

Prefeito
Edmilson

entregando
a

premiação

Sempre incentivando o esporte, a
Prefeitura de Bom Repouso deixou a
cidade movimentada nas férias de julho
da criançada e promoveu a 3ª Copa Bom
Repouso de Futebol de Menores. O
troféu em disputa foi “Celso Cândido
Crispim”.

As partidas foram de 15 a 23 de julho e
oitos equipes disputaram em três
categorias: 96/97; 98/99;00/01.
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II Arraiá Du Bentu em
Senador José Bento será

nos dias 12, 13 e 14 de
 agosto com entrada franca
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Senador José Bento
realiza a 1ª Supercopa

 de Futebol de Base
no município
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Mês                           Dia
Janeiro                   17 - 31
Fevereiro              15 -28
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 29
 Maio                    16 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   12
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Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

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

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

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Panificadora Real

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

Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha

Pão de Torresmo
Salgadinhos

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

e doces caseirosTel.(35)3445-2161

Homenagem – José Ricardo Alves - Tocos do Moji
Esta é para homenagear a memória de

José Ricardo Alves, falecido quinta feira,
quatorze de julho, às quinze horas,
deixando-nos uma saudade imensa, na
dor da perda, e a certeza que, por mais
longa que seja a vida, um dia tem o seu
término.

Foram oitenta e três anos de uma vida
resumida em duas
palavras : missão
cumprida.  Gostaria
de falar muito de sua
vida e de seus feitos,
mas não sei tanto
assim a respeito do
passado do meu avô.
As hist órias a
respeit o foram
contadas e
recontadas várias
vezes, e detalhes se
perdem nessa hora
importante. O que sei é que ele perdeu
sua mãe ainda criança ele ficou com seu
pai e seus dois irmãos, seu pai logo se
casou novamente e teve mais filhos, mas
criado por esta família humilde nunca
perdeu sua dignidade e acima de tudo
seu respeito, os anos passaram e ele se
casou e no começo de sua vida de casado
passou por muitas dificuldades, morou
em um paiol velho por mais de quatro
anos, levou frango para Estiva em um
cavalo por mais de treze anos,depois
passou a morar em uma casa barreada,
foi quando ele conseguiu também
comprar uma boiada e ai passou a levar
coisas para Pouso Alegre.Mas no meio
de tantas dificuldades e lutas ele
conseguiu construir a casa em que
morava,  isso foi bem mais tarde, seus
filhos já estavam criados, os anos
passaram e cada vez mais ele consegue

o mérito de ser essa pessoa maravilhosa
e construir esta família linda onde teve
12 filhos. Suas principais marcas eram o
trabalho e a honestidade.

Mais tarde esses filhos casaram e lhes
deram 41 netos, os netos 34 bisnetos e
um tataraneto e com isso venceu todos
os obstáculos, e novamente os anos

passaram e ele sofreu
muito com a perda de
seu filho Ezequiel e
mais tarde ainda com
a perda inconsolável
de sua esposa, mas ao
lado de sua família
conseguiu se levantar
e tocar a vida, pois
como ele dizia a vida
continua, vamos. E
hoje temos orgulho de
dizer que somos
parentes deste homem

que já não esta mais aqui conosco mais
que nos mostrou a real importância do
amor, da amizade e da família, este
homem que sofreu tanto na vida, mas
que lutou com fé e coragem e do nada se
transformou nesta pessoa de mérito, está
pessoa maravilhosa, pois onde passava
deixava amigos. O que mais marcava na
sua per sonalidade er am duas
características.  A primeira delas era seu
humor incomum. Períodos de seriedade
e introspecção eram alternados por
gracejos e piadas inteligentes. Foi um
excelente contador de histórias, criativo,
gostava de música caipira e com sua
devoção a Nossa Senhora Aparecida
todos os dias ouvia a consagração, sua
maior satisfação era a presença de todos
seus familiares em sua casa. Todo dia 01
de janeiro tinha comemoração em sua
casa e ali todos reuniam. Sua palavra

sempre foi lei para aqueles que o
obedeciam. Protegia aos seus com a
própria vida, se pudesse. Essa é a
segunda característica que mais o
marcava. A lealdade. Sempre foi leal a
quem o ajudou, a quem lhe deu
oportunidades. Dele recebemos o
exemplo: dois braços para trabalhar e
nada do que se envergonhar no fim de
toda uma vida.

Obrigado, meu pai, meu avô, meu
bisavô, meu tataravô, meu irmão, meu
tio e me u amigo. Há muito que
queríamos ter di to, há muito que
queríamos que soubesse de nós, falando
face a face. Nesse mundo, aprendemos
a ser cruéis conosco e com aqueles que
amamos. Nem sempre, quando temos
oportuni dade, olhamos no rosto
daqueles que amamos muito e dizemos
o quanto são importantes. Mas não
poderemos dizer isso ao senhor, porque
já foi embora. Agora, espero que
descanse nos braços de Jesus e Maria,
que ambos possam ser o seu conforto.
A esperança que nos resta é de um dia
reunirmo-nos todos consigo nos céus e
que possamos de novo ser a mesma
família com seu patriarca junto de nós.
A tristeza, que está estampada nos
nossos rostos, há de ser passageira. Já
nascemos sabendo que a morte é
inevitável. E sabemos também que a
alegria da sua lembrança há de
permanecer. Mas infelizmente, o senhor
é insubstituível em nossos corações e
nossas vidas e nossos olhos em lágrimas
são a prova maior de que nosso amor
pelo senhor não teve início e jamais terá
fim.

Obrigada,
Ângela Maria de Almeida

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

Diretora da Escola
Estadual de Tocos do

Moji se aposenta e recebe
homenagens dos funcionários

Após 11 anos de dedicação pela escola
Estadual José Tomás Cantuária Júnior, a
Diretora Maria José da Rosa Andrade se
aposenta e recebe justas homenagens de
seus funcionários. No seu lugar, assume
João Marcelo da Rosa.

Vejam, abaixo, as homenagens
prestadas a ela.

Você não passará
Maria José, você não passará porque a

escola para você é o lugar onde se faz
amigos. A escola, é sobretudo, gente que
trabalha, que estuda, se conhece, se estima.

Você não passará, porque sempre soube
se comportar como colega, amiga, irmã.
Sempre criou laços de amizade, ambiente de camaradagem, sempre conviveu bem e
se amarrou nestas atitudes.

Você não passará, porque ficarão pelo chão as marcas de seus passos, ficarão
seus anseios, o tom de sua voz, a inflexão que lhe foi emprestada em momentos de
grande emoção.

Você não passará, pois ficarão seus conselhos, suas palavras proferidas atitudes
assumidas, sua postura, sua referência.

Os momentos somados de alegria, as divisões de desilusões e tristezas ficarão na
sucessão de lembranças arquivadas no tempo e no espaço.

Que você tenha coragem de começar um novo caminho, quebrar o gelo dos homens
com seu próprio coração, assim como teve coragem de não sofrer a influência do
meio, mas de transformá-lo.

Você não passará, pois soube desempenhar com maestria sua função de Diretora,
dialogando com a vida, acreditando nos professores, nos alunos, enfim, em todos os
funcionários.

Você não passará, porque soube definir a vida com sua filosofia existencial, sua
tábua de valores, por isso, nos despedimos da sua função, e não de você, desejando
que você tenha tempo para a alegria de viver, porque você é alguém que merece o
melhor que a vida pode trazer.

Obrigado por tudo!

Imagens Indeléveis

Maravilhoso, Senhor, estar aqui para
Agradecer essa grande agente do processo educacional
Referencial do dom da transformação do conjunto de experiências,
Interventora segura capaz de auxiliar o professor e
Alunos em seus sonhos e projetos.

Jubiliza quando quebra barreiras que a limitam de expressar
Os sentimentos de sorrir, de abraçar, de elogiar, não
Separando o ser humano profissional do ser humano pessoal.
Enfrenta problemas e sai do estado de espírito sombrio com

Determinação e afeto
A Escola José Tomás Cantuária Júnior é o seu

Referencial e a alma de sua existência,
O chão onde ficarão as suas pegadas e o tom da
Sua voz que nos é tão querida... pra sempre
A generosidade de sua mão estendida traz

A serenidade que lhe é peculiar.
Não se conforma com a passividade de quem acha que nada sabe e
Dissipa a arrogância de quem acredita que tudo sabe.
Recusa este procedimento com a pedagogia do
Amor expressando autoridade sem escravisar.
De suas mãos emergem carinho, humanismo
E desprendimento.
07/07/2011

Grupo Sefex completa cinco anos de
serviços funerários em Borda da Mata

No mês de junho, a FUNERÁRIA SEFEX
completou cinco anos de serviços prestados à
população de Borda da Mata e região.

Neste momento, o Grupo Sefex gostaria de
agradecer o acolhimento e a confiança depositada
em nossos trabalhos pela população
bordamatense e  região.

Através da assistência do Grupo Sefex cada dia
mais pessoas e empresas podem contar com a
seriedade e respeito que sua família merece.

Nosso atendimento está disponível
 24 horas pelo telefone:  (35)3445-1809.

ANUNCIE
AQUI
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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

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

Rua Rio Branco, 125 - Centro - Borda da Mata
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Circuito Serras Verdes  do Sul de  Minas é
premiado como Melhor Gestão Regional do Brasil

A entrega do Premio foi 6º Salão Nacional do Turismo em São Paulo

A edição do 6º Salão Nacional do
Turismo aconteceu no Anhembi em São
Paulo nos dias 13, 14, 15 16 e 17 de julho.
A Representante do Departamento
Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo de Tocos do Moji,  Regiane Cruz
e a Presidente do COMTUR,  Maria
Francisca Silva estiveram presentes
participando de Diversas palestras

relacionadas a Infra Estrutura Turística
e também sobre o ICMS Turístico. Na
oportunidade, elas puderam participar da
Premiação do Ministério do Turismo
onde Minas Gerais esteve no auge. O
Circuito Serras Verdes do Sul de Minas
recebeu a Premiação de Melhor Gestão
Regional do País e a cidade de Tocos do
Moji se orgulha de fazer parte desse

Circuito. A responsável pelo
Departamento de Turismo de Tocos do
Moji  Regiane Cruz se integra a Diretoria
do Circuito Serras Verdes.

Esteve presente também no Salão de
Turismo, o Secretário Estadual de Turismo
do Estado Minas Gerais Agostinho Patrus
Filho que acolheu muito bem as
representantes de Tocos do Moji.

Regiane Cruz(Departamento de Turismo de Tocos do Moji), Rafael
Brum(Vice-presidente do Circuito), Maria Francisca(Presidente do

Contur),  Gustavo Arraes(Presidente do Circuito), Rose
Simões(Gestora do Circuito)

Maria Francisca, Agostinho Patrus
Filho e Regiane Cruz

Prefeito de Tocos do Moji
assina convênio na SEDRU
em BH no valor de 150 mil

reais para construir Estação
 de Tratamento de Água no

Distrito dos Fernandes
No dia 19 de julho, o prefeito de Tocos

do Moji esteve em Belo Horizonte, onde
assinou convênio na SEDRU – Secretaria
de Desenvolvimento e Política Urbana
no valor de 150 mil reais para construção
da Estação de Tratamento de Água do
Distrito dos Fernandes.

Essa verba foi conseguida através do
Deputado Federal e Secretário Estadual
de Desenvolvimento e Política
Urbana(SEDRU) Bilac Pinto.

Essa obra é de suma importância pois
dará solução a um problema antigo do
Distrito.

De acordo com o prefeito Antonio

Rosário, ela deve ficar em mais de 200 mil
reais, sendo que a diferença do convênio
será com recursos próprios.

A Prefeitura está adquirindo mais um
terreno de 405 m² de Vicente Onório Alves
no valor de 24 mil reais, onde serão
erguidos os reservatórios e a casa de
manutenção. Esse terreno é anexo ao que
está localizado a atual caixa d́ água. “Esta
obra vem atender uma reivindicação
antiga da população, já que
anteriormente este benefício esteve
muito próximo de ser concluído, mas só
agora nesta administração o povo será
atendido”, frisa Antonio Rosário.

Assembleia do Cisamesp
reúne vários prefeitos

em Senador José Bento
Quase todos os prefeitos que fazem

parte do Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Microrregião do Médio Sapucaí
– CISAMESP, estiveram participando no
dia 15 de julho, na Pousada Vale das
Montanhas, em Senador José Bento de
uma Assembleia Geral Ordinária onde
foram tratados vários assuntos.

A reunião teve início às 9h30 e foi
discutida a prestação de contas do
segundo semestre de 2010, os avanços
e posicionamentos perante a nova sede
da entidade; relatório das atividades
desenvolvidas no mutirão (R$ 3 per
capta); gráficos de atendimento
ambulatorial e exames; posicionamento
das mamografias, informes SETS e
treinamentos dos agentes e motoristas
SETS.

O CISAMESP tem na presidência José
Airton Junho dos Reis, prefeito de
Natércia. As cidades que fazem parte

atualmente do CISAMESP são Albertina,
Bom Repouso, Borda da Mata, Bueno
Brandão, Cachoeira de Minas,
Camanducaia, Careaçu, Conceição dos
Ouros, Congonhal, Córrego do Bom
Jesus, Espírito Santo do Dourado, Estiva,
Heliodora, Ibitiúra de Minas,
Inconfidentes, Ipuiúna, Itapeva,
Jacutinga, Monte Sião, Munhoz,
Natércia, Ouro Fino, Pouso Alegre, Santa
Rita do Sapucaí, São João da Mata, São
Sebastião da Bela Vista, Senador Amaral,
Senador José Bento, Silvianópolis,
Tocos do Moji e Turvolância.

O prefeito de Senador José Bento,
anfitrião do encontro, disse sentir
honrado com a escolha do local pelo
CISAMESP. “Estaremos de braços
abertos para receber os colegas que,
unidos, buscam soluções para a melhoria
da saúde pública em nossa região”,
agradece.

3ª Copa Bom Repouso de Futebol de Menores
movimenta a cidade no mês de julho

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.

Antonio Rosário e Bilac Pinto

Anuncie no site do Tribuna Popular

Sempre incentivando o esporte, a
Prefeitura de Bom Repouso deixou a
cidade movimentada nas férias de julho
da criançada e promoveu a 3ª Copa Bom
Repouso de Futebol de Menores. O
troféu em disputa foi “Celso Cândido
Crispim”.

As partidas foram de 15 a 23 de julho e
oitos equipes disputaram em três

categorias: 96/97; 98/99;00/01.
Os times que participaram da

competição foram: Meninos de
Ouro(Bom Repouso) – Professor Renê;
23 de Setembro(Três Corações) –
Professor Marquione;
C.R.Flamengo(Divinópolis) Professor Zé
Carlos; C.A. Esperancense(Boa
Esperança) – Professor Nilson; Rubro

Negro(Betim) – Professor Levi; Garotos
de Ouro(Conceição dos Ouros) Professor
Jéferson; Projeto Cidadão(Betim) –
Professor Brito; Araguaia Clube(Nova
Serrana) – Professor Rafael.

Foram distribuídos troféus aos
primeiros, segundos e terceiros
colocados; artilheiros e melhores
goleiros.

Confira os campeões e vices de cada categoria:
Campeão da Categoria 96/97 - Fase Fair Play
Projeto Cidadão de Betim
Campeão da Categoria 98/99 - Fase Fair Play
Rubro Negro de Betim
Campeão da Categoria 00/01 - Fase Fair Play
Projeto Cidadão de Betim
Campeão da Categoria 96/97 - Fase Bronze
Garotos de Ouro de Conceição dos Ouros
Vice Campeão da Categoria 96/97 - Fase Bronze
Meninos B de Bom Repouso
Campeão da Categoria 98/99 - Fase Bronze
Meninos de Ouro de Bom Repouso
Vice Campeão da Categoria 96/97 - Fase Bronze
C A E de Boa Esperança
Campeão da Categoria 00/01 - Fase Bronze
Meninos de Ouro de Bom Repouso
Vice Campeão da Categoria 96/97 - Fase Bronze
Garotos de Ouro de Conceição dos Ouros
Campeão da Categoria 96/97 - Fase Prata
CAE de Boa Esperança
Vice Campeão da Categoria 96/97 - Fase Prata
23 de Setembro de Tres Corações
Campeão da Categoria 98/99 - Fase Prata
Garotos de Ouro de Conceição dos Ouro
Vice Campeão da Categoria 96/97 - Fase Prata
Projeto Cidadão de Betim
Campeão da Categoria 00/01 - Fase Prata
CAE de Boa Esperança
Vice Campeão da Categoria 00/01 - Fase Prata
23 de Setembro de Tres Corações
Campeão da Categoria 96/97 - Fase Ouro
C. S. S. E de Tres Corações
Vice Campeão da Categoria 96/97 - Fase Ouro
Rubro Negro de Betim
Campeão da Categoria 96/97 - Fase Ouro
23 de Setembro de Tres Corações
Vice Campeão da Categoria 96/97 - Fase Ouro
CAE de Boa Esperança
Campeão da Categoria 96/97 - Fase Ouro
Rubro Negro de Betim
Vice Campeão da Categoria 96/97 - Fase Ouro
Meninos de OUro de Bom Repouso

Solenidade de Premiação

Esporte é Saúde!



4 TRIBUNA POPULAR

COMPADRE

FORMATURA

No dia 09 de julho, formou-
se em Enfermagem pela
PUC de Poços de Caldas, a
bordamatense Thalita
Rodrigues da Silva
Figueiredo.
Ela recebe os parabéns dos
amigos e familiares por esta
conquista, que desejam a
ela muito sucesso na nobre
carreira de Enfermeira.
Parabéns!!!

ANIVERSÁRIO

Dia 31 de julho,
quem

comemorará
três anos de

idade é
Marianny de

Cássia Couto.
Ela é filha de
Pedro Nelson

do Couto e
Suely dos

Santos Couto.
Parabéns!!!

Borda da Mata terá um dos melhores Projetos
de Coleta Seletiva do Sul de Minas

Lixo um Grave problema no mundo
moderno!

A natureza trabalha em ciclos – “nada
se perde, tudo se transforma.” Animais,
excrementos, folhas e todo tipo de
material orgânico morto se decompõem
com a ação de milhões de
microorganismos decompositores, como
bactérias, fungos, vermes e outros,
disponibilizando os nutrientes que vão
alimentar outras formas de vida.

Até o início dos séculos passado, o
lixo gerado, restos de comida,
excrementos de animais e outros
materiais orgânicos reintegravam-se aos
ciclos naturais e servia como adubo para
a agricultura. Mas, com a industrialização
e a concentração da população nas
grandes cidades, o lixo foi se tornando
um problema.

A sociedade moderna rompeu os
ciclos da natureza: por um lado, extraindo
mais e mais matérias primas por outro
lado, fazemos crescer montanhas de lixo.
E como todo esse rejeito não retorna ao
ciclo natural, transformando-se em novas
matérias-primas, pode tornar uma
perigosa fonte de contaminação para o
meio ambiente ou de doença.

Quanto Mais Lixo Mais Problemas
O aumento na geração de resíduos

sólidos tem várias conseqüências
negativas: custos cada vez mais altos
para a coleta e tratamento do lixo,
dificuldade para encontrar locais
disponíveis para sua disposição final;
grande desperdício de matérias-prima.
Por isso, os resíduos deveriam ser
integrados como matérias primas nos
ciclos produtivos ou na natureza.

Outras conseqüências do enorme
volume de lixo gerado pelas sociedades
modernas, quando o lixo é depositado
em locais inadequados ou coleta
deficitária, são:

- Contaminação do solo, ar e água;
- proliferação de vetores transmissores
-entupimento de redes de drenagem

urbana;
-enchentes;
- degradação do ambiente e

depreciação imobiliária, doenças.
Recentemente começamos a perceber

que, assim como não podemos deixar o
lixo acumular dentro de nossas casas, é
preciso conter a geração de resíduos e
dar um tratamento adequado ao lixo
nosso planeta. Para isso, será preciso
conter o consumo desenfreado, que gera
cada vez mais lixo, e investir em
tecnologias que permitam diminuir a
geração de resíduos, além da reutilização
e da reciclagem dos materiais em desuso.

Precisamos, ainda, reformular nossa
concepção a respeito do lixo. Não
podemos mais encarar todo o lixo como
“resto inútil”, mas sim, como algo que se
pode ser transformado em nova matéria
prima para retornar ao ciclo produtivo.

O lixo pode ser classificado como
“seco” ou “úmido”. O lixo “seco” é
composto por materiais potencialmente
recicláveis (papel, vidro, lata, plástico
etc.). Entretanto não são recicláveis por
falta de mercado, como é o caso de vidros
etc. O lixo úmido corresponde à parte
orgânica dos resíduos, como as sobras
de alimentos, cascas de frutas, restos de
poda etc., podem usadas para
compostagem

. Esta classificação é muito usada nos

programas de coleta seletiva, por ser
facilmente compreendida pela
população.

O lixo também pode ser classificado
de acordo com seus riscos potenciais,
dividindo-se em Classe I, que são os
perigosos, e Classe II, que são os não
perigosos. Estes ainda são divididos em
resíduos Classe IIA, os não inertes (que
apresentam características como
biodegradabilidade, solubilidade ou
combustibilidade, como os restos de
alimentos e papel) e Classe IIB, os inertes
(que não são decompostos facilmente,
como plásticos e borrachas). Quaisquer
materiais resultantes de atividades que
contenham radionuclídeos e para os
quais a reutilização é imprópria são
considerados rejeitos

 radioativos e devem obedecer às
exigências definidas Pela Comissão
nacional de Energia Nuclear- CNEN.

Em Borda da Mata, iniciaremos nossa
Coleta Seletiva de outra forma, nos
baseando na origem dos resíduos. Neste
caso, o lixo pode ser domiciliar ou
doméstico, público, de serviços de
saúde, industrial, agrícola, de construção
civil e outros. Esta é a forma de
classificação usada nos cálculos de
geração de lixo. Vejamos a seguir as
principais características dessa
categoria:

Domiciliar: são os resíduos
provenientes das residências. É muito
diversificado, mas contêm
principalmente restos de alimentos,
produtos deteriorados, embalagens em
geral, retalhos, jornais e revistas, papel
higiênico, fraldas descartáveis etc.

Comercial: são os resíduos originados
nos diversos estabelecimentos
comerciais e de serviços, tais como
supermercados, bancos, lojas, bares,
restaurantes etc.

Público: são aqueles originados nos
serviços de limpeza urbana,

Como restos de poda e produtos de
varrição das áreas públicas, limpeza se
praias e galerias pluviais, resíduos das
feiras livres e outros.

De serviços de saúde: resíduos
provenientes de hospitais, clínicas
médicas, odontológicas, laboratórios,
farmácias etc. É potencialmente
perigoso, pois pode conter materiais
contaminados com agentes biológicos
ou perigosos, produtos  químicos e
quimioterápicos, agulhas, seringas,
lâminas, ampolas de vidro, brocas etc.

Industrial: São os resíduos resultantes
dos processos industriais. O tipo de lixo
varia de acordo com o ramo de atividade
da indústria. Nessa categoria está a
maior parte dos materiais considerados
perigosos ou tóxicos.

Agrícolas: Resulta das atividades de
agricultura e pecuária. É constituído por
embalagens de agrotóxicos, rações,
adubos, restos de colheita, dejetos da
criação de animais etc.

Entulhos: restos da construção civil,
reformas, demolições, solos de
escavações etc.

Lixos Perigosos
Os resíduos perigosos industriais e

alguns domésticos, como restos de
tintas, solventes, aerossóis, produtos de
limpeza, lâmpadas fluorescentes,
medicamentos vencidos, pulhas e
outros, contêm significativa quantidade

de substâncias químicas nocivas ao meio
ambiente.

Estima-se que existam de 70 a 100 mil
produtos químicos sintéticos, sendo
utilizados de forma comercial na
agricultura, na indústria e em produtos
domésticos. Infelizmente, as suas
conseqüências são percebidas apenas
depois de muito tempo em uso.

Lixo Eletrônico
No início do século passado, o lixo

urbano era rico em restos de alimentos,
poda de jardins, produtos domésticos
têxteis e entulhos. Ainda hoje o lixo é
composto em sua maior parte por
materiais orgânicos. Porém, cresceu
muito a quantidade de papel e material
de embalagem ( metais, plásticos e
papelão), além de produtos como pilhas,
equipamentos eletrônicos, óleo de motor
usado, restos de tinta e outros.

A partir da década de 1980, um novo
tipo de componente, quando descartado
inadequadamente, tornou-se prejudicial
o Meio Ambiente: o lixo eletrônico. São
computadores, telefones celulares,
televisores e outros tantos aparelhos e
componentes que, por falta de destino
apropriado, são incinerados,
depositados em  aterros sanitários ou até
mesmo em lixos. Além de ocupar muito
espaço, peças e componentes de micro
computadores feitos de metais pesados
apresentam toxicidade para a saúde
humana.

A Prefeitura Municipal de Borda da
Mata, em parceria com a A Comissão
Municipal para Destino dos Resíduos
Sólido, inicia em breve um trabalho de
conscientização para toda comunidade,
sobre a necessidade de separamos os
lixos com possibilidade de serem
reciclados. Uma pessoa na área da saúde
levará a todas as residências, casas
comerciais, indústrias, um folheto com
explicações práticas, ensinando detalhes
sobre este assunto.

Nossa cidade terá um dia determinado,
que será de 15 em 15 dias, para que
somente lixos secos e limpos sejam
coletados e enviados as usinas de
reciclagem, este processo já é feito em
muitas cidades do Brasil e do mundo.

Pessoas que já coletam, ficaram
encarregas de retirar este lixo  em toda a
cidade. O lixo deverá ser colocado nas
portas pela manhã. Com esta ação,
estaremos ajudando o Meio Ambiente,
evitando que nosso lixo vá para aterros
sanitárias onde pagamos caro para que
isso aconteça. Sendo assim os catadores
de Borda da Mata, serão beneficiados,
ficando aqui estes valores, ajudando a
melhorar a vida destas pessoas.

Este projeto vai dar continuidade,
recolhendo também, o demais lixo, e
direcionando-os aos determinados
locais, segundo as normas do Ministério
do Meio Ambiente.

Para que este projeto tenha sucesso,
precisa da colaboração de toda
comunidade bordamatense. Todos
somos responsáveis, pois geramos o lixo,
e temos  ajudar a dar um destino
ecologicamente correto a eles.

Regina Maria Moreira
Membro da Comissão para Destino

do Lixo de
Borda da Mata

Equipe de Handebol Feminino do Juventude
de Borda da Mata vence torneio em Congonhal
A equipe de Handebol Feminino do

Juventude de Borda da Mata, treinada
pelo técnico Jefferson e com apoio do
Diretor de Esportes do Juventude
Valdevino(Bino) conquistou de forma
invicta o título do primeiro Torneio de
Handebol de Congonhal, realizado no dia
23 de julho, no Poliesportivo Municipal
de Congonhal. Elas venceram a fase de
grupos com 100% de aproveitamento e
chegaram na final contra  a equipe de
Cachoeira de Minas, vencendo as
adversárias pelo  placar de 25 a 11.

“Venho a agradecer o apoio total do
Valdevino(Bino), a todos pelo empenho
e confiança em mim, pois realizei  todos
os treinos mesmo sem condições
apropriadas e agradeço também ao
Departamento de Esporte e Cultura de
Borda da Mata pelo transporte e as
atletas pelo empenho e dedicação, em
um esporte que está crescendo em nossa
cidade. E com mais esse título para o
Juventude, espero que tenhamos mais
apoio para continuar nossa caminhada
que esta só no inicio”, diz o treinador
Jefferson.

Equipe Campeã
e abaixo, a
partida final

Mais fotos no site:
www.tribunabm.com.br

A coordenadora da Escola Municipal Benedita Braga Cobra
(noturno) parabeniza os alunos pelo êxito conquistado nas avaliações
do Telecurso 1º  e  2º graus, bem como os professores pelo trabalho

plausível  com estratégias e recursos  diversificados .
 Cleide  Moreira

Certo dia, um professor chegou na sala de aula e disse aos
alunos para se prepararem para uma prova - relâmpago.

Todos acertaram suas filas, aguardando
 assustados o teste que viria.

O professor foi entregando, então, a folha da prova com a parte
do texto virada para baixo, como era de costume.

Depois que todos receberam, pediu que desvirassem a folha.
Para surpresa de todos, não havia uma só pergunta ou texto,

apenas um ponto negro, no meio da folha.
O professor, analisando a expressão de surpresa que todos

faziam, disse o seguinte:
- Agora, vocês vão escrever um texto sobre o que estão vendo.

Todos os alunos, confusos, começaram, então, a difícil e
inexplicável tarefa.

Terminado o tempo, o mestre recolheu as folhas, colocou-se na
frente da turma e começou a ler as redações em voz alta.

Todas, sem exceção, definiram o ponto negro, tentando dar
explicações por sua presença no centro da folha.

Terminada a leitura, a sala em silêncio, o professor então
começou a explicar:

- Esse teste não será para nota, apenas serve de lição para
todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco.

Todos centralizaram suas atenções no ponto negro.
Assim acontece em nossas vidas.

Temos uma folha em branco inteira para observar e aproveitar,
mas sempre nos centralizamos nos pontos negros.

A vida é um presente da natureza dado a cada um de nós,
com extremo carinho e cuidado.

Temos motivos para comemorar sempre!
A natureza que se renova, os amigos que se fazem presentes,o

emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente
presenciamos. No entanto, insistimos em olhar

 apenas para o ponto negro!
O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o

relacionamento difícil com um familiar, a
decepção com um amigo.

Os pontos negros são mínimos em comparação com tudo
aquilo que temos diariamente, mas são eles

que povoam nossa mente.
Pense nisso!

Tire os olhos dos pontos negros de sua vida.
Aproveite cada bênção, cada momento que o Criador te dá.

Creia que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem
logo com a luz do amanhecer.

Tenha essa certeza, tranqüilize-se e seja .... FELIZ!
 

O Ponto Negro
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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.

II Arraiá Du Bentu em
Senador José Bento

Dias 12, 13 e 14 de agosto

Programação Festa: Entrada Franca
- Sexta-feira 12/08:
Abertura da festa e Fogos
·  18:30 -  Apresentação da Banda da Escola Municipal Professora
Maria da Costa Ferreira.
· 19:00 – Quadrilha com alunos da Escola Municipal Professora
Maria da Costa Ferreira,
· 20:00 -  Dança Cigana com grupo de terceira idade de Congonhal;
· 22:30 -  Show com a Ediana Maskaro e Banda.
- Sábado 13/08:
· 19:00 - Abertura com a Banda Alcizio de Barros Cobra de
Congonhal ;
·  20:30 –Dupla Carlos e Castro;
· 23:00 – Show com a Banda Máscaras;
- No domingo 14/08:
· 12:30 desfile de carros de Boi e o sorteio de brindes que será realizado
no palco.
· 15:00 - Grupo de Catira de Congonhal;
· 16:30 -  Show com Trio Classe A;
· 18:00 – Roda de Violeiros Som da Mata;
· 20:00 – Show com Regis e Duran.

À partir do mês de agosto, todos que
não tiveram oportunidade de estudar,
poderão concluir seus estudos em
Senador José Bento. O programa
Educação para Jovens e Adultos (EJA) é
uma forma de ensino da rede pública com
o objetivo de desenvolver o Ensino
Fundamental (1ª a 8ª séries) com
qualidade, para as pessoas que não
possuem idade escolar correta. As aulas
acontecerão na Escola Municipal no

Prefeitura de Senador José Bento
abre matrículas para o EJA
(Educação para Jovens e Adultos)

período noturno.
Para o prefeito Flávio de Souza Pinto, a

educação de jovens e adultos é um dos
fundamentos para o desenvolvimento,
por isso  investir na educação tem
sido prioridade no seu governo. Implantar
o programa EJA no município é uma forma
de melhorar a qualidade de vida, pois
quanto maior o nível de escolaridade,
melhores são os salários, mais dignidade
e melhores as condições de trabalho.

Senador José Bento ganhará
 30 casas da Cohab

“Dentro de, no máximo, um ano os moradores deverão
estar com as chaves nas mãos” diz o prefeito Flávio.

No início de julho, o prefeito de
Senador José Bento, Flávio de Souza
Pinto, esteve em Belo Horizonte, onde
encontrou com o Secretário de
Desenvolvimento e Política Urbana, Bilac
Pinto e com o Presidente da Cohab
Octacílio Machado Júnior para tratar
sobre o assunto de construir 30 casas
da Cohab no Loteamento Fernando
Cortes para pessoas de baixa renda.

O prefeito Flávio voltou feliz com a
notícia, já que agora essas casas
realmente serão construídas e segundo
ele, o Presidente da Cohab disse que no

prazo de um ano, os moradores já
deverão estar com as chaves nas mãos.

“Essa notícia nos deixam muito felizes,
pois com o apoio dos vereadores José
Teixeira, Alexandre Fernandes, Roberto
Moreira e Patrícia Rigotti, estamos
trazendo inúmeros benefícios para nossa
população, movimentando a nossa
economia que estava parada e hoje, na
cidade de Senador José Bento percebe-
se a movimentação de todos os setores.
Isso nos animam a trabalhar cada vez
mais para o bem do nosso povo”, finaliza
Flávio.

Prefe itos de  Senador José
B e nt o  e  B o r d a  d a  M a t a
reúnem várias forças estaduais
e regionais para conseguir o
asfalto entre os dois municípios
Os prefeitos de Senador José Bento

Flávio de Souza Pinto e de Borda da
Mata, Edmundo Silva Júnior estão
mobilizando várias forças estaduais e
regionais para conseguir junto ao
Governo do Estado, a inclusão da estrada
que liga os dois municípios no Programa
Caminhos de Minas o mais rápido
possível. Eles sabem da importância
desse asfalto, já que vai ligar regiões
importantes e com certeza, o
desenvolvimento desses municípios será

muito grande.
Para isso, eles estão mobilizando forças

como a FIEMG, Sindivel(Sindicato das
Indústrias) e prefeitos de toda a região,
ou seja, mais de 30 prefeitos que estão
assinando o Ofício encaminhado ao
Governador, além das forças políticas
mineiras na Assembleia Legislativa e no
Congresso Nacional. “Estamos muitos
esperançosos com essa obra”
comemoram os prefeitos Flávio e
Edmundo.

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Flávio - Senador José Bento Edmundo - Borda da Mata

Senador José Bento realiza a 1ª Supercopa
 de Futebol de Base no município

Com ênfase no apoio ao esporte,
o  Depar t ame nt o  Muni c i pal  de
Esportes de Senador José Bento,
através do Secretário José Carlos
Andrade Moreira, promoveu entre
os dias 17 e 24 de julho,  a Supercopa
de Futebol de Base no município.

Se is  e quipe s  de  s e is  c i dade s
partic ipar am do c ampeonato. Os
times foram de: Senador José Bento;
Nova Cidade(Santa Rita do Sapucaí);

P ouso al e gr ense ( Po us o Ale gr e) ;
Co ngonhal; Do uradens e(Es píri to
Sant o do  Do urado) ; Des por t iva
Bordamatense)Borda da Mata.

Todos os times disputaram em três
categorias, sendo: fraldinha(00/01);
Mirim (98/99); Infantil(95/96/97).

No dia da final, 24 de julho, houve
bi ngo  c o m vár i os  pr ê mi o s .
Os campeões  for am: Fral dinha -
No va Ci dade de  Sant a Ri ta do

Sapuc aí ; Mir im - Senador Jo sé
Bento ; Infant il - Nova Cidade  de
Santa Rit a do Sapucaí .

O prefeito Flávio de Souza Pinto
parabeniza to dos os participantes,
pr i nc i pa l me nt e  o s  at l e t as  que
abril hantaram o event o e agradece
à t odos que e stiver am envolvi dos
nes te  e ve nto , muit o i mpor tant e
par a o  m uni c í pi o  e  par a  as
crianças.

Prefeito Flávio de Souza Pinto durante a abertura da Supercopa

Funcionários da indústria New Tênis de Senador
José Bento recebem palestra de capacitação

Os funcionários da confecção New Tênis, indústria instalada no município de Senador José Bento,
receberam no dia 15 de julho, uma capacitação ministrada por um instrutor do SESI. A palestra foi
realizada em parceria com a Prefeitura Municipal, fazendo parte da estratégia do município em
desenvolver e criar novos postos de trabalho.
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DIRETO DA POLÍCIA
SD Raquel

Bom Repouso sedia mais uma etapa do Showcar 2011
No início de julho, foi realizada em Bom

Repouso mais uma etapa do Showcar
2011, o campeonato brasileiro de som,
tunning e rebaixados. Diversos veículos
compareceram para a disputa e mostrar
as mudanças feitas em seus veículos. A
cada ano, cresce o número de adeptos a

estas categorias.
O evento começou em 2008, em Estiva,

com a idéia de reunir a juventude
apaixonada por tunning no Sul de Minas.
Em três anos de vida, o Showcar já teve
uma boa repercussão. Em 2010, o evento
reuniu mais de 300 carros.

Neste ano ele foi dividido em quatro
etapas: a primeira, já realizada em maio
em Extrema; a segunda, que foi esta
edição de Bom Repouso; e a terceira será
dia 28 de agosto em Pouso Alegre e a
última será em Estiva, em data ainda a
ser divulgada.

Showcar 2011 em Bom Repouso e a juventude curtindo a festa

Fotos: Site Detonafest

Polícia Militar prende cidadão
que ameaçava matar sua ex-

mulher na frente da filha
de seis meses do casal

No dia 14 de julho,  a Policia Militar
foi acionada a comparecer ao bairro
Nos sa Senhora Aparec ida, o nde
segundo relato da  vitima B.V.P.S,  seu
ex-companheiro estava lhe ameaçando
de morte por telefone, dizendo que iria
abri-la com uma faca e beber seu sangue.
A vitima relatou ainda, já ter sido
agredida outras vezes com tesoura e
faca e que as ameaças e agressões são
feitas na presença da filha de seis meses
do c asal. No loc al,  o s poli cias

presenciaram uma ligação no telefone
da solicitante, onde o autor  dizia estar
indo até a residência da mesma para
matá-la. Imediatamente  os policiais
seguiram até o local onde encontrava
-se  o autor e  após abordá-lo foi
encontrado  em seu poder uma faca  a
qual teria acabado de furtar em um
estabelecimento comercial. Diante dos
fatos ao autor foi dado foz de prisão,
sendo ele conduzido a Delegacia para
as providências legais.

Homem é preso com uma
cartucheira de dois canos
após dar uma paulada no
pescoço de outra pessoa

A briga foi por causa de uma água encanada
 que serve duas propriedades rurais

No dia 17 de julho,  compareceram na
sede do Pelotão da Policia Militar, a vitima
J.A.F e a testemunha C.V.C  que relataram
aos Policiais terem sido ameaçados pelo
Sr.  P.C.A, e que após uma breve
discussão,  por motivos de água
encanada que serve as duas
propriedades rurais o autor P.C.A
desferiu uma paulada no pescoço da
vítima,  que teria se defendido com a

ajuda da testemunha empurrando o autor.
O autor saiu do local dizendo que iria se
armar e acertar a C.V.C .Ao chegar ao local
os militares depararam com o autor
armado com uma  cartucheira de dois
canos, e após conversarem com o autor
o mesmo entregou a arma aos Policiais,
sendo a este dado voz de prisão em
flagrante  delito e conduzido até a
Delegacia para demais providências.

Jovem de 24 anos é multado
por conduzir motocicleta

sem habilitação
No dia 21 de julho, durante Operação

Cavalo de Aço(abordage m a
motocicletas) foi abordada a motocicleta
Yamaha/XTZ 250 X , onde o  condutor
M.C.S  24 anos não obt inha
CNH(carteira nacional de habilitação)
estando este em desacordo com o

CTB(Código de Transito Brasileiro).
Diante dos fatos, a motocicleta foi
removida para o pátio local,  uma vez
que não foi apresentado condutor
habilitado para retirar a mesma, sendo
ainda  l avrado uma  mult a para o
proprietário do veículo.

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

“No meu velório só queria ouvir uma frase: “Olhem,
ele está se mexendo!””(Autor desconhecido)
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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

Fiéis celebram Festa de
Nossa Senhora do Carmo,

Padroeira de Borda da Mata
De 7 a 15 de Julho, centenas de fiéis

lotaram, todas as noites, a Basílica de
Nossa Senhora do Carmo, para celebrar
a Novena preparatória à festa de sua
Padroeira, Nossa Senhora do Carmo.

 “Com a Virgem do Carmo, formamos
a Igreja viva”. Com este tema geral, foram
trabalhadas, durante a Novena, as três
Diretrizes da Ação Evangelizadora da
Arquidiocese de Pouso Alegre,
definidos na última Assembleia
Arquidiocesana: Famíla e Juventude –
Comunidade e Missão – Compromisso
Sócio-Transformador.

No Dia da Padroeira, 16 de Julho,
grande foi o concurso de fiéis nas três
Missas celebradas na Basílica, inclusive
nas quais, ao seu término, foi feita a
Consagração a Nossa Senhora do Carmo
e a Imposição do Escapulário. A Missa
Solene de encerramento da festa, às 17h,
presidida pelo Pároco e Reitor da
Basílica, Pe. Ramon, e concelebrada
pelos Vigários, Pe. Daniel e Pe. Narcizo
foi celebrada na intenção de todos os

paroquianos e também da cidade que,
nesse dia, também comemora seu
aniversário. Várias autoridades estavam
presentes, entre elas o Prefeito
Municipal e sua esposa. Inclusive, neste
dia, os fiéis que dentro das condições
próprias exigidas pela Igreja participaram
da Missa, lucraram Indulgência Plenária.

Um dos momentos mais emocionantes
foi a entrada do andor com a bela imagem
da padroeira, na Basílica, e a
Consagração a Nossa Senhora.

Em seguida, houve a Procissão com a
imagem da Padroeira e o encerramento
com a coroação da referida imagem por
uma família da comunidade paroquial,
escolha esta que se deu dentro do
temário trabalhado na Novena.

“A cada ano a participação vem
crescendo; este ano, particularmente,
nossos objetivos foram superados,
ultrapassando com largueza, a meta de
500 fiéis constantes em todos os nove
dias” – comentou o Pároco e Reitor, Pe.
Ramon Ferreira.

Visita Pastoral de D. Ricardo Pedro a Borda da Mata
Após ter celebrado com grande alegria

a Festa de sua Padroeira, a Paróquia
Nossa Senhora do Carmo se prepara para
a Visita Pastoral do Arcebispo
Metropolitano de Pouso Alegre, D.
Ricardo Pedro.

Mas o que vem a ser a Vi si ta
Pastoral?

Segundo Pe. Ramon Ferreira, Pároco e
Reitor da Basílica, “de acordo com as
normas da Igreja Católica, o Bispo deve
visitar regularmente as Paróquias e,
numa determinada época, marcar mais
profundamente sua presença nas
mesmas, visitando algumas
comunidades, escolas, prefeitura,
comércio, hospitais, além de se reunir
com os membros das pastorais e
movimentos. O bispo não vem como um
fiscal para inspecionar a Paróquia, mas
sim como o pastor que está mais próximo
de suas ovelhas. A última Visita Pastoral
ocorrida em Borda da Mata, foi feita por

D. João Bergese, há quase 20 anos”.
É com alegria, os fiéis bordamatenses

aguardam a chegada de D. Ricardo Pedro
para esta tão esperada Visita Pastoral,
que começará no Domingo, 7 de Agosto,
com a Missa Solene das 10h30 e se

encerrará no dia 11 de Agosto, com a
Missa das 19h. Ambas as celebrações
serão na Basílica do Carmo.

Confi ra abaixo a programação
completa da Visita Pastoral de D.
Ricardo Pedro à Borda da Mata:

Anuncie no site do
 Tribuna Popular

Pessoas de cerca de 400
cidades visitam o

 site todo mês.

VI Trilha da Montanha de Bom
Repouso reúne mais de 200 trilheiros

No dias 23 e 24 de julho,
aconteceu em Bom
Repouso a VI Trilha da
Montanha. No sábado,
houve a apresentação na
praça Coronel Ananias de
Andrade de motos da
equipe “Domínio Ousadia”
e logo após, no Clube
Literário e Recreativo, o
Baile do Trilheiro.

No domingo, os trilheiros
percorreram 60 quilômetros
de trilha e logo em seguida,
participaram de um almoço
oferecido pela organização.

A organização da Trilha
ficou por conta da  Equipe
Montanha Clube Moto
Trilha de Bom Repouso e
contou com o apoio da
Prefeitura. Esse ano, foram
mais de 200 inscritos e que
atendeu as expectativas dos
organizadores.

Banda Aquidalwana
Os Trilheiros se aquecendo para o Trilha

na Praca da Matriz

Apresentação de motos da equipe 
Dominio e Ousadia Pilotos durante a Trilha

Fotos - Arnaldo  Fazio- Site  Detonafest de Bom Repouso
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Borda da Mata participa pela primeira vez da Copa EPTV de Futsal
Bor da da Mat a par ti c i pa pel a

primeira vez da 22ª Copa EPTV de
Futsal. Essa competição promovida
pela EPTV/Sul de Minas afiliada da
rede Globo reune 50 cidades. Borda
da Mata e stá no  grupo “G” c om
Cambuí, Paraisópolis e Botelhos.

Na abertura realizada na cidade de
Andradas,  no  s ábado,  di a 23  de
julho com a partida entre Andradas
e Congonhal pelo grupo “F”, onde
Andradas venceu por 04 x 02, Borda
da Mat a f o i  r epr e s e nt ada pe l o
Secretário de Esporte, Nilton Flávio
e atletas da equipe da cidade.

Bo rda da Mat a es tr eo u co nt ra
Paraisópolis na segunda-feira, dia 25
no ginásio poliesportivo diante de
s ua t o r ci da,  apó s o  j ogo  e nt r e
Congonhal 2 x 1 Brasópolis pelo
grupo “F”.

A partida entre Borda da Mata e
Paraisópolis foi muito disputada e
Paraisópolis venceu pelo placar de
5 x 4.

“Embora não vencendo na estréia,
fizemos uma ótima partida, nessa
competição que é de altíssimo nível.
Bo r da da Mat a ai nda t e m uma
si gnif icat iva expo sição na mídia
de vi do  a c o mpe t i ç ão ”,  di z o
Se c r et ár i o  de  Es po r t e s  Ni l t o n
Flávio.

  

Abertura em Andradas Nilton Flávio em Andradas

Congonhal e Brasópolis

Borda da Mata

Paraisópolis
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ACADEMIA JL l
Ginástica Localizada e Musculação

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

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

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei 451/2011

“Altera dispositivos do Código de Posturas do Município de Borda da Mata e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - As multas cominadas nos artigos 32; 40; 50; 57; 65; 81; 85; 93; 106 “caput”; 109; 122; 131; 139; 151; 156; 165;

175; 178 e 185 da Lei n° 506 de 10 de julho de 1.967, Código de Posturas Municipais, passam a ter como base o valor de
R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) para sua fixação, reajustados anualmente pelo IPCA ou outro índice que
vier a substituí-lo.

Art. 2º - O artigo 152 da Lei n° 506 de 10 de julho de 1.967, Código de Posturas Municipais, passa a vigorar com a
seguinte nova redação:

“Art. 152 – Os proprietários de imóveis, da Sede e Distritos do Município de Borda da Mata, com frente para vias
pavimentadas em paralelepípedo, bloquetes e asfalto, são obrigados a:

I- Pavimentação de seus passeios ou calçadas;
II- Construção de muros com no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) de altura;”
Art. 3º - Fica acrescentado o art. 156-A com a seguinte redação:
“Art. 156-A. Os proprietários terão o prazo de 180 dias, a contar da notificação, para a regularização das infrações

dispostas neste Capítulo.”
Art. 4º  - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor da data de sua publicação.
Borda da Mata, 18 de maio de 2011.

Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente

José Quirino de Alvarenga Neto
Vice-Presidente

José Alfredo do Couto
Secretário

Proposição de Lei nº 453
“Altera a Lei que “Estima a receita e fixa a despesa do município de Borda da Mata para o exercício de 2011”.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito

Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O valor do repasse para a Câmara Municipal fica reduzido para R$ 672.205,93 (seiscentos e setenta e dois mil,

duzentos e cinco reais e noventa e três centavos), passando a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a integrar o
orçamento do Poder Executivo.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 28 de junho de 2011

Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente da Câmara

José Quirino de Alvarenga Neto
Vice Presidente

José Alfredo do Couto
Secretário

Proposição de Lei nº 452
“Dispõe sobre o valor dos vencimentos dos cargos criados pela Resolução nº 07 de 22 de março de 2011 e dá outras

providências”.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito

Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Os vencimentos mensais dos cargos criados pela Resolução nº 07/2011 ficam assim definidos:
Cargo de Diretor Geral da Câmara Municipal - vencimento mensal de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais);
Cargo de Coordenador Jurídico da Câmara Municipal - vencimento mensal de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais);
Cargo de Contador da Câmara Municipal - vencimento mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
Cargo de Agente Legislativo - vencimento mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);
Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - vencimento mensal de R$ 817,50 (oitocentos e dezessete reais e cinqüenta

centavos).
Art. 2º - Os vencimentos serão reajustados anualmente de acordo com o índice do INPC do IBGE ou outro índice que

vier a substituí-lo.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos 22 de março de 2011.
Borda da Mata, 22 de junho de 2011.

Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente da Câmara

José Quirino de Alvarenga Neto
Vice Presidente

José Alfredo do Couto
Secretário

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
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Filiação Partidária do PMDB
de Borda da Mata

No dia 13 de julho de 2011, na residência do Presidente do
PMDB, Sr. Benedito Cobra Filho, aconteceu a filiação partidária do

 futuro candidato a vereador do Distrito do Sertãozinho, o
 empresário João Roberto Pereira, mais conhecido por Roberto.

No ato da assinatura da ficha, esteve acompanhado do vereador por
muitos mandatos na cidade de Pouso Alegre, o popular Miguel Tomate,
com seu apoio total na candidatura do filiado e grande amigo Roberto.
Com muita honra, o Senhor Presidente recebeu e deu boas vindas aos

visitantes, juntamente com as dignas presenças dos vereadores
do PMDB, Luiz Carlos Lóia e Marruco.

Vale ressaltar ainda aos eleitores interessados que se encontram abertas as
futuras filiações do PMDB, visando as eleições municipais de 2012.

Junte-se a nós.

Atenciosamente,

Benedito Cobra Filho
Presidente PMDB

Borda da Mata

Em pé - Cobrinha, Luiz Carlos Lóia e Marruco.
Sentados - Roberto e Miguel Tomate

IP

Final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Borda da Mata
O campeonato municipal de futebol

Amador “Tit ular”, i ni ci almente
disputado por oito equipes, chega à
fase  final  com as duas  melho res
equi pe s. A compe ti ção  que  é
patrocinada pela Prefeitura Municipal
e organizada pelo Departamento de
Esporte, Cultura e Lazer, teve início no
dia 29 de abril.

Na primeira semifinal, a equipe da
De sport iva vence u a e quipe  dos

Uz’Yndio/Cervo por 3 a 1. Na segunda
partida, revivendo a final de 2010, a
equipe do Funaça venceu por 3 x 2 a
equipe do Palmeiras do Campo, com
um gol nos minutos finais de um jogo
muito emocionante e equilibrado.

No próximo dia 31 de julho, às 16h
será disputada a grande final.

16h – Desportiva x Funaça
14 h – Palme ir as  do  Campo  x

Uz’Indio/Cervo (disputa do 3º lugar)

Imagens das duas
semifinais

“As minhas fotos tem definição HD: Horrível Demais.” (Autor desconhecido)
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Nova estrutura da Festa de Aniversário de
Borda da Mata é aprovada pela população

Batuke Minas Bee Gee Alive Cristian e Cristiano

Régis e Duran Banda Rubra Rosa Zé Henrique e Gabriel

Prefeito Edmundo com Pedro Bento e Zé da Estrada e a Primeira Dama, Vanusa Pedro Bento e Zé da Estrada e Banda Público prestigiando a festa da cidade

Humberto Gessinger, Célio Cabral, Duca Leindecker Humberto Gessinger, Adriana Paiva,
José Augusto e Duca Leindecker

Humberto Gessinger

Ediana Maskaro Guto e Moraes Jean Paulo e Michel

A Festa de Aniversário da Cidade e
de Nossa Senhora do Carmo 2011,
tradicional em Borda da Mata, mais
uma vez foi sucesso  absolut o de
público e de organização. A atual
administração, a cada ano que passa,
realiza modificações que está cada vez
mais agr adando o  públi co
bordamatense e o s visitantes que
freqüentam a cidade nesta época.
Ho uve  uma enorme mudança em
re laç ão ao ano  pass ado . Sob
organização de Célio Cabral e Adriana
Paiva,  a questão das barrac as foi
totalmente modificada, dando mais
co nfo rto,  co modidade,  espaço  e
higiene às pessoas que prestigiaram a
festa.

Na Praça Antonio Megale, onde em
anos anteriores, as barracas eram sem
padro nizaç ão,  es te ano , for am
alugadas tendas para os barraqueiros
e para as pessoas que freqüentavam
as barracas, o que amenizou o frio de
quem estava no local. Também não
foram montadas barracas, na beira da
praça, para aumentar o espaço de
circulação das pessoas.

O público aprovou a nova estrutura,
de acordo com uma enquete do site do

jornal Tribuna Popular, cerca de 90%
da população participante aprovaram
as novas estrutur as. No início da
Avenida Wilson Megale, as barracas
de frente para o  comércio foram
manti das , o  que ajudou os
comerciantes locais e também melhorou
o trânsito das pessoas. No primeiro
quart eirão da r ua também for am
colocadas tendas, padronizando as
barracas. A mudança foi aprovada,
pois todos ficaram satisfeitos com a
maneira como foi feita. Já em relação
ao s pagamentos , não houve
mo dif icação , o s barr aqueir os
re col her am uma guia no banco
referente ao espaço utilizado, que vai
direto para os cofres municipais.

Quanto às atrações, Celinho diz mais
uma vez que trouxe os shows que
estavam dentro das possibilidades
financeiras da Prefeitura, mas procurou
trazer atrações que agradassem todo
tipo de público e também valorizar os
artistas locais. Atrações para todos os
gostos musicais, desde axé, rock,
sertanejo universitário e de raiz, além
de apre sentações  dos  arti stas  da
re gião. Entre  os  ar tis tas que se
apres ent aram e stão as dupl as

sertanejas Zé Henrique & Gabriel,
Pedro Bento & Zé da Estrada e a dupla
local Guto & Moraes. O show de
encerramento foi com o projeto paralelo
do vocalis ta dos  Engenheiros  do
Hawaii, Humberto Gessiger, e Duca
Leindecker, vocalista do Cidadão Quem
com o duo Pouca Vogal.

A principal diferença em relação a
2010 é o número de shows. No ano
passado, foram sete dias de shows,
este ano, durante os dez dias de festa
aconteceram doze shows.

No dia 16, antes do show de Pedro
Bento e Zé da Estrada, o Prefeito
Edmundo Si lva Júnio r, de sej ou
parabéns a todos os bordamatenses e
boas vindas aos visitantes, além de
agradece r s eus parc eir os
organizadores, todos sem exceção,
logo em seguida anunciou uma grande
queima de fogos para homenagear a
Cidade e a Padroeira Nossa Senhora
do Carmo. O prefeito mais uma vez
também ficou feliz com a civilidade com
que a população bordamatense soube
cuidar do novo jardim. “Praticamente
não t eve  e str ago  e agr adeço  a
colaboração de todos, principalmente
a Secretaria de Obras que cercou parte

da praç a,  onde havi am uma
agl o me r aç ão mai o r devi do  ao s
shows”, diz Edmundo e acrescenta
“este ano aumentamos ainda mais a
proteção do nosso jardim”.

Outro ponto que a organização se
destacou foi com a segurança, este
ano também, fo i re fo rç ada pe la
Empresa de Segurança CIASEG, que
trouxe diversos seguranças todos os
di as da fe sta,  par a dar um apo io
ostensivo à Polícia Militar, que por
s ua vez c onto u c om r ef or ço  de
municípios vizinhos, e de acordo com
o  Comandant e da P M, Sar ge nt o
Paulo, este ano, eles fizeram diversas
prisões de cidadãos que tentaram
atrapalhar a festa dos outros e agora
vão responder na Justiça pelos seus
atos.

Os banhe ir o s públ ic o s  f o ram
colocados em um terreno na Rua
Silvio Monteiro de Carvalho (antigo
calçadão) com uma divisão boa entre
masculino e feminino, mas com uma
grande diferença, a Prefeitura colocou
co nc re to  no  c hão,  para que  não
f ize ss e  barr o  o nde as pes s oas
pisavam a fim de proporcionar mais
higiene aos usuários do banheiro.

Cobertura
 da Festa

A cobertura completa da
Festa de Nossa Senhora
do Carmo e Aniversário

da cidade 2011, com
fotos e entrevistas

exclusivas com todos os
artistas, estão na Página
Oficial da Prefeitura no
Facebook. Não é preciso

ser membro da rede
social para acessar, basta

digitar o endereço:
www.facebook.com.br/
prefeiturabordadamata.


