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“Quero inaugurar o asfalto de Tocos do Moji no próximo ano”
foi o que falou em discurso o Governador Anastasia para o prefeito
Antonio Rosário Pereira na inauguração da Prefeitura de Albertina

Governador Antonio Anastasia afirmando aos prefeitos presentes, inclusive o
de Tocos do Moji,  na solenidade de inauguração da Prefeitura  que em 2012

volta para inaugurar os asfaltos de Tocos do Moji e Albertina.

Página 3

Festa de São Sebastião e São
Roque de Bom Repouso

movimenta a cidade

População acompanhando as atrações artísticas

Página  4

Arraia du Bentu é considerado uma das melhores
festas da região e já está se tornando tradição

Portal de Entrada do Arraiá du Bentu e Apresentação de Quadrilha

Página 5

Ex-presidente Lula diz que vai participar
e f et iv a me nte  da s  c a m panha s  dos
prefeitos do PT em Minas Gerais em 2012

“Fiquei realmente impressionado com
a capacidade do Ex-presidente e uma
pessoa como ele disposta a nos ajudar,

nos anima muito e a gente chega a
concordar com o Presidente dos Estados

Unidos, Barack Obama, “Ele é o
Cara””, diz  Edmundo.
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Mococa e Paraíso/Cacique e Pajé no
Distrito do Cervo na Festa de S. Sebastião
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Arcebispo de Pouso Alegre realiza visita
Pastoral em Borda da Mata

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo
contou com a presença de nosso
Arcebispo, Dom Ricardo Pedro Chaves
Pinto Filho, para a visita pastoral, entre
os dias 7 e 11 de agosto, em que, como
Bom Pastor, partilhou ao longo desses
dias um pouco de sua vida com as
ovelhas desse redil.

O Bispo é aquele que vai ao encontro
do Rebanho, do rebanho disperso e que
precisa ser reunido e encontrado. No
decorrer de uma Visita Pastoral, tem-se a
oportunidade do Bispo contactar com o
seu povo, com todos aqueles que
aceitaram viver o dom do serviço,
movidos pela voz do Divino Pastor: são
as nossas famílias, os nossos jovens, os

nossos doentes e idosos, os nossos
movimentos eclesiais, os nossos padres,
os nossos irmãos mais necessitados...

Num tempo de incertezas, de
relativismo e indiferença, ainda são
muitos os que optam por seguir a Cristo
com determinação, abrindo no mundo em
que vivemos, caminhos e janelas de
esperança, para uma Igreja que precisa
ser cada vez mais Viva.

Assim, nestes dias, Dom Ricardo
Pedro nos trouxe uma mensagem de
esperança. Esperança para as famílias que
vivem em dificuldade, esperança para os
jovens desnorteados e sem ideais,
esperança para um laicado muitas vezes
desmotivado e abatido pelo peso dos

anos... esperança para uma Igreja que
precisa dialogar com um novo tempo,
com uma nova era.

Usando da máxima de Santo
Agostinho: “Só se ama aquilo que se
conhece”, certamente pudemos ao longo
desses abençoados dias aprender a amar
nosso Arcebispo ainda mais, pois
tivemos a oportunidade de conhecê-lo
melhor. E ele também pode sentir todo
amor, carinho e respeito que os
paroquianos bordamatenses lhe tem.
Esta Visita foi para todos nós uma
oportunidade de graça, para crescermos
e aprofundarmos a Igreja que somos e a
Igreja que podemos ser.

Pe. Daniel Santini Rodrigues

Visita de Dom Ricardo a Guarda Mirim

F a m í l i a  e  J u v e n t u d e :
p r i o r i d a d e s  d e  n o s s a
evangelização em Borda da Mata

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo,
de Borda da Mata, promoveu entre os
dias 14 e 21 de agosto de 2011 a Semana
da Família e da Juventude, com a
celebração da missa todos os dias, às
19h, com reflexões pertinentes à vida
familiar, e contou com a participação das
comunidades urbanas e com bênçãos
especiais cada dia.

Com a Semana Nacional da Família, a
Igreja quer, uma vez mais, salientar a
importância da família, que, talvez mais
que outras instituições, tem sido
colocada em questão pelas amplas,
profundas e rápidas transformações da
sociedade e da cultura. Por isso, é
fundamental um olhar atento dirigido à
família, maior patrimônio da humanidade.
O contexto atual exige da nossa ação
evangelizadora um profundo ardor
missionário para ajudar as famílias a não
perderem de vista a sua missão primordial
de ser a primeira escola das virtudes
humanas e cristãs de que as sociedades
têm necessidade. A família participa
decisivamente no desenvolvimento da
sociedade. É o lugar privilegiado para
forjar no coração do ser humano os
valores perenes, sejam eles espirituais,
morais ou civis.

Ao mesmo tempo, esta Semana
também abordou temáticas sobre a
juventude, principalmente por perceber
a necessidade de ajudar nossos jovens
a buscarem em Jesus Cristo o alicerce e o
referencial para suas vidas.

Enfim, esta Semana possibilitou-nos
refletir sobre a vocação à santidade que

todos os cristãos são chamados e, mais
do que nunca, são necessários no
mundo de hoje, como muito bem o
saudoso Papa João Paulo II escreveu em
uma de suas cartas aos jovens:

“Precisamos de Santos modernos,
Santos do século XXI com uma

espiritualidade inserida em nosso tempo.
Precisamos de Santos comprometidos
com os pobres e as necessárias
mudanças sociais.

Precisamos de Santos que vivam no
mundo, se santifiquem no mundo, que
não tenham medo de viver no mundo.

Precisamos de Santos que bebam
refrigerante e comam hot dog, que usem
jeans e que sejam internautas, que
escutem mp3...

Precisamos de Santos que amem a
Eucaristia e que não tenham vergonha
de tomar um refri ou comer pizza no fim-
de-semana com os amigos.

Precisamos de Santos que gostem de
cinema, de teatro, de música, de dança,
de esporte.

Precisamos de Santos sociáveis,
abertos, normais, amigos, alegres,
companheiros.

Precisamos de Santos que estejam no
mundo; e saibam saborear as coisas
puras e boas do mundo mas que não
sejam mundanos.”

Portanto, amemos nossa família,
grande tesouro que Deus nos deu, e
ajudemos nossos jovens a estarem no
caminho de Deus: eis nossa missão!

Pe. Daniel Santini Rodrigues

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA GUARDA
 MIRIM IRMÃ MARTHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Senhora Marcela Mary dos Santos Monteiro, presidente da
GUARDA MIRIM IRMÃ MARTHA, na forma dos estatutos da
entidade, convoca os membros da diretoria atual, do Conselho
Fiscal, empresários conveniados, os guardinhas e seus pais, para
a ASSEMBLÉIA GERAL, que se realizará, no dia 04 de outubro de
2011, na sede da entidade, situada na Rua José Francisco dos Santos
Júnior, 315, nesta cidade, às 19:00 horas, em primeira convocação,
com “quorum” de 60% dos membros e, às 19:30 horas, em segunda
convocação, com qualquer número dos presentes, PARA A
REFORMA DOS ESTATUTOS (mandato da diretoria em três
anos e  supressão do termo formação “religiosa” para
“espiritual”).
Para tanto, mandou expedir o presente edital que será publicado pela
imprensa, bem como ainda afixado no painel de avisos da entidade e
em locais públicos, para os fins de direito.
Borda da Mata, 22 de agosto de 2011.

Marcela Mary dos Santos Monteiro
Presidente da Guarda Mirim Irmã Martha

Campanha Visão Saudável é
referência para cidades da

região e Senador José Bento é
uma das participantes

O prefeito de Senador José Bento,
Flávio de Souza Pinto, esteve no
Hospital da Zona Leste em Poços de
Caldas no dia 10 de agosto, para conferir
a realização das cirurgias de catarata, em
parceria entre a Prefeitura e o Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Microrregião
do Alto Rio Pardo (Cismarpa).

“Esta é a primeira vez que pacientes
de Senador José Bento passam pela
cirurgia, realizada por meio de convênio
firmado entre o município e o Cismarpa.
Os municípios adquirem os serviços de
oftalmologia com valores da tabela do
SUS”, explica a diretora do consórcio,
Seila Maria de Souza Mariano.

No dia 10, foram realizadas 77 cirurgias,
em 53 pacientes (24 pacientes operaram
os dois olhos), dos municípios
consorciados: Poços de Caldas, Caldas,
Bandeira do Sul, Botelhos e Nova
Resende e também das cidades
conveniadas de Cachoeira de Minas,

Senador José Bento e São Sebastião da
Bela Vista.

“As consultas também são feitas pelo
Cismarpa. Os diagnósticos são
encaminhados aos municípios, que
autorizam os procedimentos. Hoje,
temos cinco pacientes de Senador José
Bento e o atendimento é excelente. A
população de toda a região tem muito a
ganhar”, afirma o prefeito Flávio de Souza
Pinto.

O prefeito Paulo Cézar Silva
recepcionou o chefe do Executivo de
Senador José Bento no Hospital da Zona
Leste. A Secretária de Saúde Marlene
Silveira de Oliveira, também esteve na
cidade juntamente com o prefeito.

As cirurgias integram a Campanha
Visão Saudável, que teve início em
dezembro de 2010. Cinco mil pessoas já
foram convocadas para consultas
oftalmológicas e 2.500 procedimentos
foram realizados, entre cirurgias e exames.

Prefeito
Flávio
acompanhando
uma cirurgia

Visita a Prefeitura e a Escola Benedita Braga Cobra

Visita a Secretaria Municipal de Educação  e a Escola Diva Ribeiro dos Santos no bairro Santa Rita

Um encontro realizado em Belo
Horizonte, no dia 17 de agosto, pode
começar a definir a questão do lixo
produzido pelos municípios de Cambuí,
Camanducaia, Senador Amaral, Itapeva
e Bom Repouso. A reunião ocorreu na
Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana.

A finalidade do encontro é assinar um
protocolo de intenção para a criação de
um consórcio intermunicipal, com o
objetivo de criar um aterro sanitário
regional, para a destinação final do lixo.
O projeto foi levado ao Secretário da
Sedru, Bilac Pinto.

Estiveram presentes os prefeitos
Benedito Antonio Guimenti - Cambuí,

Prefeitos da região, como o de Bom Repouso,
se unem para debater questão do lixo

Herculano Baião - Senado Amaral, Célio
de Faria – Camanducaia, Urias Paulo
Furquim -  Itapeva e Edmilson Andrade
– Bom Repouso.

Brevemente será marcada uma reunião
com os Poderes Executivo e Legislativo
dos municípios participantes do
consórcio.

Reunião
na
SEDRU
com
Bilac
Pinto

“Não esperes que cheguem as circunstâncias ideais nem a melhor ocasião
para atuar, porque talvez não cheguem nunca.”(Autor desconhecido)
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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.

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.

LIGUE E AGENDE SEU HORÁRIO

Eu, Dr. Mário Lúcio de A. Mattozo, quero comunicar aos meus pacientes
amigos de Borda da Mata e região que estou atendendo, no anexo de
Cardiologia do Hospital e Clínicas Santa Paula, no centro de Pouso
Alegre,  até a inauguração da minha Clínica de Cardiologia e Medicina
Interna aqui em Borda da Mata,  prevista para o mês de outubro.
Desde já agradeço o prestígio e a confiança sempre depositados em meu
trabalho. São 18 anos de dedicação a Borda da Mata e região, com a
honra de tê-los como meus fiéis amigos.
Meu cordial abraço a todos e estou à disposição nestes telefones:
 3449-1002  /   3422- 1724   /   9973- 4948   /    8851- 2380

Qualquer dúvida fale com minhas Secretárias de Borda da Mata,
Fernanda e Walquíria, nestes mesmos telefones.

Comunicado a Borda da Mata e Região - Dr. Mário Lúcio

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

NOVO

ENDEREÇO

Governo Federal libera ordem
de licitação das verbas que o
Vice-presidente da Câmara

Municipal Quirino Zé do Povo
conseguiu para Borda da Mata
O Governo Federal, através da RSGOV

(Regional de Sustentação e Negócio de
Governo), Caixa Federal-
Superintendência Poços de Caldas,
enfim, liberou a ordem de licitação para
que a Prefeitura de Borda da Mata
publique os editais referentes aos 100
mil reais proveniente do Ministério dos
Esportes, emenda parlamentar nº
13750007, que prevê a construção de uma
quadra poliesportiva e, dos 200 mil reais,
proveniente do Ministério do Turismo,
emenda parlamentar n° 13750002, que
prevê a reforma e adequação da antiga
Estação Ferroviária da estrada de Ferro
Sapucaí, para Centro de Exposições e de
apoio ao Turista, sendo ambas, no OGU
(Orçamento Geral da União) 2010, do
Deputado Federal Marcos Lima
(PMDB), por indicação do vice-
presidente da Câmara Municipal José
Quirino de Alvarenga Neto (Quirino Zé
do Povo). “Agora sim, se Deus quiser,
em breve teremos a ordem de serviço para
a construção desses importantes
projetos (Através de convênio firmado
com o município em 2010), que resultarão
na construção da quadra para as nossas
crianças e, na tão sonhada reforma e
ampliação da Estação Ferroviária. Sem

dúvida alguma, posso afirmar que, com
uma boa parceria poderemos fazer muito
pelo município, proporcionando
inúmeros benefícios para a nossa
população através da captação de
recursos nas esferas estadual e federal;
finalizando, gostaria de agradecer ao
Deputado federal Odair Cunha pela
atenção dispensada a minha pessoa, ao
prefeito Edmundo por ter aceitado a
verba, e elogiar o trabalho do José
Augusto da Costa (Chefe de Gabinete)
pela elaboração desses excelentes
projetos, agradecerem a participação do
coordenador Antônio Carlos do Grupo
Escolar na justificativa de um dos
projetos e, principalmente, ao ex-
Deputado Federal e amigo Marcos Lima,
por nos ter assegurado tal recurso,
direcionando parte da sua cota de
emendas para a nossa querida cidade,”
enfatiza Quirino Zé do Povo e completa,
“Espero que, além de alocar a Secretaria
Municipal de Turismo, a Estação
Ferroviária possa também ser aberta aos
artesãos bordamatenses, que tanto
esperam por um local apropriado para
mostrar e o comercializar o nosso
artesanato; Estarei defendendo essa
idéia junto a administração municipal.”

Estação
Ferroviária e
Quirino Zé do
Povo

“Quero inaugurar o asfalto de Tocos do Moji em
2012” foi o que falou o Governador Anastasia na

inauguração da Prefeitura de Albertina
No dia 22 de agosto, o Governador de

Minas Gerais, Antonio Anastasia, o
Secretário de Desenvolvimento Regional
e Urbano, Bilac Pinto, o Secretário de
Transportes, Carlos Melles e o Deputado
Estadual Carlos Mosconi, estiveram, ao
lado de vários prefeitos da região, em
Albertina para a solenidade de
inauguração da nova Prefeitura da
cidade.

Em Albertina ele foi recepcionado pela
Prefeita Noemi Simionatto Guinesi,
recebeu o título de Cidadão Honorário e
também foi lançado pelos Correios um
selo comemorativo da nova Prefeitura.

Anastasia neste dia já tinha ido a
outras duas cidades da região que nunca
tinham recebido a visita de um
Governador, como também era o caso de

Albertina, São Pedro da União e Espírito
Santo do Dourado.

Mas os moradores de Albertina,
estavam mesmo ansiosos é pela notícia
do asfalto do Proacesso.

Também foram acompanhar esta
notícia tão importante do Proacesso, o
prefeito de Tocos do Moji, Antonio
Rosário Pereira, o vice-prefeito Ademir
Cantuária e o Secretário da Câmara
Municipal, Régis Floriano.

Depois do discurso da prefeita em
agradecimento ao Governador pela
visita, o Governador Anastasia fez seu
discurso e foi muito aplaudido, quando
assumiu o compromisso de no ano que
vem voltar à cidade para inaugurar o
asfalto do Proacesso. “Infelizmente a
empresa que assumiu esta

responsabilidade não cumpriu com seu
compromisso, mas já estamos
providenciando uma nova licitação e, em
breve, as obras serão retomadas com
outra empresa. Também quero falar aqui
ao prefeito Antonio Rosário que a
estrada de Tocos do Moji a Borda da
Mata está na mesma situação, mas como
as obras não vão mais começar do zero,
alguma coisa já foi feita, ano que vem
volto aqui para inaugurar esses dois
asfaltos” enfatizou o Governador.

O prefeito Antonio Rosário se mostrou
muito satisfeito com a notícia, pois sabe
da seriedade do Governo Anastasia e
disse: “Essa notícia tranquiliza toda
população de Tocos do Moji que também
aguarda ansiosa a conclusão deste
asfalto”.

Governador afirmando ao prefeito de Tocos do Moji que
inaugura o asfalto no ano que vem

Ademir Cantuária, Bilac Pinto, Antonio
Rosário Pereira e Régis Floriano

Governador no lançamento do Selo Comemorativo e a multidão
 acompanhando a notícia da retomada das obras do asfalto

Vende-se uma casa no bairro
São Judas Tadeu em Borda da Mata
Negócio de Oportunidade!!!

Tratar pelos telefones:
(35)3445-1899 - (35)3445-1322- (35)8455-6572

Será realizada em Bom Repouso, nos
dias 03 e 04 de setembro, a 2ª Etapa Bom
Repouso da Copa Q.G. Racing
Motocross. O evento será no Rancho
Cross e a programação é sábado, às 14h
– treino e domingo, às 9h, treino e às

2ª Etapa Bom Repouso da Copa Q.G. Racing
Motocross será dias 03 e 04 de setembro

12h, Corrida Oficial.
O evento que conta com apoio da

Prefeitura é organizado por
Erick(Quebragaio) e a entrada será um 1
Kg de alimento não perecível ou R$2,00
em prol da Apae.

Anuncie Aqui

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
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 “Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará
assim uma máquina utilizável, mas não uma especialidade. É

necessário que adquira um sentimento. Um senso prático daquilo que
vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é

moralmente correto. Deve aprender a compreender as motivações dos
homens, suas quimeras e suas angústias para determinar com

exatidão seu lugar a seus próximos e à comunidade.”
     O sucesso é daqueles que batalham, e com toda certeza você é

um dos merecedores desse sucesso.
    Sua esposa Marlene, de Tocos do Moji, parabeniza seu esposo
Oliveira que no último dia 11 se tornou  o mais novo sargento da

Polícia Militar do Meio Ambiente.

VII Conferência Municipal de
 Assistência Social de Bom Repouso

A Conferência realizou-se no dia 28 de
julho, em Bom Repouso na Câmara
Municipal, situado à Rua Joaquim Felipe
da Silva, 73, centro, tendo como tema
central: Consolidar o SUAS e Valorizar
seus Trabalhadores . As discussões
seguiram as Orientações do Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS,
o qual se pautou na Lei Orgânica de
Assistência Social – Lei n°8.742/1993; na
Política Nacional de Assistência Social e
na Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social e na
NOBRH.

A Conferência Municipal de
Assistência Social, convocada pelo
prefeito Municipal  Edmilson Andrade e
pelo Presidente do CMASBR  Jonathan
Cardoso Lopes Domingos, por meio da
Portaria n.º 31, de 17 de Maio de 2011,
teve por objetivo avaliar a situação da
assistência social e propor diretrizes para
o aperfeiçoamento do sistema.  O
processo de realização da Conferência
obteve uma estrutura organizativa de
ampla participação, envolvendo a
realização das pré-conferencias nos
Bairros.

A Comi ssão Organi zadora da
Conferência:

Wilson Brandão da silva (Chefe de
seção para programas sociais e
comunitários)

Hodielis Marcio Andrade
(Coordenador do CRAS)

Jonathan Cardoso Lopes Domingos
(Presidente do Conselho Municipal de

Assistência Social)
Adriana Maria da Costa (Assistente

Social do CRAS)
Imaculada Conceição Mota Nogueira

(Educadora Social do CRAS)

Dayane Roberta Andrade (Psicóloga
do CRAS)

CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social

É um equipamento público da política
de Assistência Social, de base municipal,
localizado em território com maior
vulnerabilidade social.

Na ver dade, são unidades
descentralizadas de atendimento de
Assistência Social, que visam atender a
população mais próxima de sua moradia.

Através de Projetos, Programas e
Serviços da Política e Assistência Social,
especí ficos da P roteção Básica,
pretende desenvolver ações que visam
à inclusão, a promoção social, a inclusão
produtiva, o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, bem como, a
participação popular.

Em nosso município o CRAS está
localizado na travessa Guarani 22 Centro,
abrangendo a cidade e comunidades
rurais. Segundo dados do IBGE, o
território possui uma população de
10.457 habitantes.

UM SONHO...
UM DESAFIO...
UMA REALIDADE...

SONHO - que muitos sonharam e
lutaram juntos para que o CRAS fosse
implantado.

DESAFIO- trabalhar em conjunto com
a rede de proteção básica e especial e
políti cas setori ais como s aúde,
educação, trabalho, habitação, esporte
e cultura, entre outras.

REALIDADE – com certeza, sendo
construído a cada dia, numa verdadeira
união de esforço s da Prefe itura
Municipal, da Secretaria Municipal de
Assistência Social.

Com a implantação e funcionamento
do CRAS o município de Bom Repouso
passou da Gestão Inicial para a Gestão
Básica no Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, significando mais
recursos para a Assistência Social,
podendo realizar um trabalho que
proporcione a inclusão social das
famílias Bomrepousenses.

Atualmente nos trabalhamos com um
coletivo do Projovem adolescentes, com
o PAIF (Programa de Atenção Integral a
Família), Grupo de convivência da 3º
idade, grupo de gestante, e o CASI com
crianças de 6 a 14 anos e também uma
escola de dança e de futebol.

Equipe de profissionais: Wilson
Brandão da silva (Chefe de seção para
programas sociais e
comunitários);Hodielis Marcio Andrade
(Coordenador do CRAS);Adriana Maria da
Costa (Assistente Social do
CRAS);Imaculada Conceição Mota Nogueira
(Educadora Social do CRAS); Dayane
Roberta Andrade (Psicóloga do CRAS).

Conferência de Assistência Social e atividades do CRAS

Festa de São Sebastião e São
Roque de Bom Repouso

movimenta a cidade
A Festa de São Sebastião e São

Roque de Bom Repouso, mais uma vez
foi sucesso de público e organização.

A festa foi do dia 12 ao dia 21 de
agosto, sendo que todos os dias houve
missa com celebração da novena, com
Padr es da re gião e vários te mas,
cont ando com a part icipação  das
comunidades paroquiais.

No domingo, dia 21, houve missa às
8h, às 11h e às 18h, procissão e missa
de encerramento, com a participação
de toda a comunidade.

 Na parte social, além de quermesse,
de 18 a 21 de agosto, no Salão de Festas
Paroquial, com sorteios de prendas e
assados, houve vários shows musicais
co mo de Jo ão Luc as e J ul iano,
Cristiano Andrade, Dinéia Tavares e

André Luiz, Dawis e Ricardo.
No sábado, houve um baile no Clube

Literário e Recreativo com a Banda WA
em prol da festa.

No domingo, dia 21, às 12h, teve
leilão de gado, às 13h, apresentação
da Banda Experimental de Cambuí e à
noite queima de fogos.

Mas a cidade estava mesmo lotada,
também, pelo grande show de prêmios
que houve às 17h, que al ém de
diversos prêmios como microondas,
TV, bicicleta, foi sorteado um veículo
Gol Geração IV novinho.

Os  fe ste iro s agr ade cem a
participação e a colaboração de todos
para o êxito da festa e o apoio da
Prefeitura Municipal e das Polícias
Militar e Civil.

Multidão prestigiando a Festa de Bom Repouso

Alguns flashes do Baile em prol da Festa

Banda WA que
aninou o Baille

da Festa

Anuncie
no Tribuna

Popular
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O Arraia du Bentu é considerado uma das melhores
 festas da região e já está se tornando tradição

Público supera expectativas no II Arraia Du Bentu em Senador José Bento
A Prefeitura de Senador José Bento,

através da Secretaria de Cultura, Lazer e
Turismo, que tem como titular da pasta a
turismóloga Mônica de Castro Cardoso,
realizou nos dias 12, 13 e 14 de agosto,
um dos maiores eventos culturais do
Senador José Bento: o Arraiá du Bentu,
em sua segunda edição.

O evento tem como principal objetivo
motivar o convívio e confraternização
entre os munícipes; trazer
entretenimento; ao mesmo tempo em que
está resgatando, incentivando e
fortalecendo a Cultura e o Turismo como
alternativa de geração de emprego e
renda no município; e, buscando
beneficiar as entidades sem fins
lucrativos e o comércio de Senador José
Bento.

Durante três dias, os bentenses e o
público em geral desfrutaram de uma
programação bastante diversificada que
contou com queima de fogos e com
apresentações culturais da quadrilha e
da Banda Musical da Escola Municipal
Prof.ª Maria da Costa Ferreira; e também
a apresentação da Dança Cigana do
Grupo da III Idade da cidade de
Congonhal. Todas estavam belíssimas e
se apresentaram muito bem. Finalizando
o primeiro dia de festa, o Show com
Ediana Mascaro e Banda encantou o
público com seu carisma e animação.

Na noite seguinte quem fez a festa foi
a Roda de Violas Som da Mata, a dupla
Carlos e Castro e a Banda Máscaras. O
evento também contou com a

apresentação da Banda “Alcizio de
Barros Cobra” e do Coral “Água Viva”
ambos da cidade de Congonhal.

O domingo contou com a presença
dos carreiros de várias cidades, que
vieram participar do III Desfile de Carros
de Bois, novamente superando o número
de participantes do ano anterior. No
palco, o Grupo de Catira de Congonhal e
o Trio Classe A fizeram uma belíssima
apresentação. No encerramento do
evento, o show pirotécnico surpreendeu
e a apresentação da dupla Regis e Duran
animou o público até o último minuto de
festa.

O mascote oficial “Bentu” que trabalha
três dias por ano, no arraiá, sempre muito
disposto alegrou as crianças e o povo
em geral e ao despedir agradeceu a
Secretaria de Cultura e o artista “Biri”
pelo belo portal do Arraiá, inovação que
espera ser mantida e convidou a todos
para o próximo Arraiá em 2012.

O prefeito Flávio de Souza Pinto esteve
presente nos três dias de festa,
acompanhado por sua esposa, Dona
Valquíria, juntamente com o vice-prefeito
Edvilson Vilela Franco e sua esposa
Elaine, além dos secretários, vereadores,
chefes de departamentos e assessores.

Portanto, Senador José Bento, com o
II Arraiá du Bentu, recebeu de braços e
coração abertos todas as pessoas que
pre stigiaram c om suas dignas
presenças, durante a realização desse
grande evento da cultura de Senador
José Bento.

Portal do Arraiá du Bento Estrutura da Festa

Mônica - Secretária de Turismo Biri - Responsável pela criação do Portal

Prefeito Flávio
durante
abertura das
festividades

Flávio,
Valquíria,

Ediana
Mascaro e

Mônica

“Bentu”
animando a
festa

Público
curtindo os

shows

Desfile de
Carreiros

Mais fotos do Arraiá du Bentu no site:www.tribunabm.com.br
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PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

DIRETO DA POLÍCIA
SD Talles

Aumenta número de ocorrências de
“Perturbação do Trabalho ou do

Sossego Alheio” em Borda da Mata
A Policia Militar constatou um grande aumento no número de ocorrências de

“Perturbação do Trabalho ou do Sossego Alheio”, fato preocupante, já que é o tipo
de ocorrência que pode ser resolvida com a simples conscientização de que nosso
direito se limita a não sobrepor o direito de outros. Seja um cidadão consciente,
coloque em prática sua cidadania e garanta não apenas os seus direitos, mas o
direito da sociedade a qual você faz parte. E lembre-se sempre, que você precisa dar
o exemplo para que amanhã você não venha a ser vítima.

Atenção motociclistas com as Leis de Trânsito
A Polícia Militar de Borda da Mata alerta aos motociclistas que desde o mês de

julho as fiscalizações de trânsito no município foram incrementadas havendo blitz
diárias em locais diversos. Que estão  sendo fiscalizados não somente os documentos
de porte obrigatório bem como o uso de equipamentos obrigatório, tais como capacete
que atendem a regulamentação do CONTRAN, estabelecidas pela resolução 203/06,
tais como uso de viseira ou óculos de proteção, sistema de retenção (jugular) fechada,
selo de certificação do INMETRO, entre outras especificações. Ainda vale lembrar
quanto ao calçado adequado para a pilotagem, sendo este fechado. O não atendimento
a essas normas é passível de autuação e até mesmo de retenção / apreensão do
veículo. Não seja um motociclista desavisado, atente-se às normas e circule tranqüilo.

Atenção motoristas com a
documentação de seu veículo

A Polícia Militar detectou um aumento no número de apreensões de veículos
conduzidos por pessoas inabilitadas ou com documentação irregular. Chama a
atenção quanto a necessidade de conscientização da sociedade quanto a
regularização dos veículos, bem como do documento pessoal do condutor, no caso
a CNH. Vale lembrar que o Detran-MG divulga a tabela  referente aos últimos dígitos
das placas dos veículo e seus respectivos meses para o licenciamento no ano de
2011. Acesse o site www.detrannet.mg.gov.br e tenha acesso a tabela de datas.

“Muito obrigado prefeito
Edmundo, que bom que você

preocupa com os nossos filhos”,
dizem os pais dos alunos que
receberam uma kombi nova

para o transporte escolar
A kombi nova que a Prefeitura de

Bor da da Mata adquir iu par a a
Sec retari a de Educação, par a o
transporte escolar dos bairros Pontilhão,
Três Barras, Cafua, Pesqueiro São
Mateus e Mascate, já está trabalhando
no município.

Os pais e alunos dos referidos bairros
ficaram muitos satisfeitos com a
aquisição, pois dá mais conforto e
segurança aos estudantes. “Muito
obrigado prefeito Edmundo, que bom
que você preocupa com os nossos
filhos”, dizem os pais dos alunos.

Motorista
Nivaldo ao
lado da Kombi
nova da
Secretaria de
Educação

“Circuitos do Sul de Minas estão mais fortalecidos”, afirma presidente
 do Circuito das Malhas, Francisley Gonçalves de Borda da Mata

Os oito circuitos turísticos do Sul de
Minas estão se juntando numa única
‘logomarca’ para gar antir o
fortalecimento de cada um – que
continua existindo separadamente – e
alavanc ar cada vez mais o
desenvolvimento do setor na região.
Juntos, eles representam 87 cidades
mineiras e, embora cada um deles
continue atendendo seus respectivos
municípios, eles passam a responder
também pelo nome “Sul das Gerais”.

A ideia do trabalho em conjunto para
fortalecer o turismo em toda a região
começou a germinar durante a audiência
pública da Assembleia Legislativa,
requerida e organizada pelo deputado
Ulysses Gomes, no dia 9 de maio, em
Itajubá. A afirmação é do Secretário
Municipal do Turismo de Borda da Mata
e presidente do Circuito Turístico das

Malhas, Francisley Gonçalves. Ele
visitou Ulyssses, na Assembleia, no dia
11 de agosto. O objetivo foi tratar de
projetos turísticos dos cinco municípios
contemplados
pelo Circuito das
Malhas (Borda
da Mata,
Inconfidentes,
J a c u t i n g a ,
Monte Sião e
Ouro Fino).

A s
As s o c i aç õ e s
dos Cir cuitos
T u r í s t i c o s
M i n e i r o s ,
r ec o nhec i das
pelo Decreto 43.321 de 2003 como
importantes ferramentas na promoção da
política de turismo, são entidades sem

fins luc rativos, que atuam com
pouquís simos recurs os para
desenvolver o turismo nos municípios
em que atuam. “Em sua grande maioria,

o Circ uitos
não têm
seque r um
a u t o m ó ve l
para seus
deslocamentos,
a estrutura é
praticamente
zero. Por outro
lado , em
muitos casos,
são os
C i r c u i t o s
Turísticos os

maiores promotores do setor em seus
municípios, sua atuação é da maior
importância”, afirmou Ulysses, que
comemorou a notícia da união de forças
dos circuitos sulmineiros.

A audiência pública requerida e
organizada por Ulysses em Itajubá foi,
não só sucesso de público, mas cumpriu
seus objetivos: discutir e encontrar
alternativas para o desenvolvimento do
turismo no Sul de Minas e envolver
nesta discussão, reunindo no mesmo
espaço, os poderes Legis lativo e
Executivo e os representantes de todos
os circuitos turísticos do Sul de Minas.

Após a identificação de gargalos,
ideias tomaram corpo e algumas já foram
postas em prática – como a união dos
circuitos da região e a criação (que já
começou a ser articulada por Ulysses)
de cursos de qualificação na área de
turismo no Sul de Minas. Para esta última
ação, o deputado já está em negociação
com o Secretário de Estado de Turismo,
Agostinho Patrus Filho, e o pró-reitor
de Exte nsão do IFSULDEMINAS
(Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Sul de MG), Renato

Ferreira de Oliveira.
“Apostamos no turismo como um

forte segmento do desenvolvimento
regional, tanto financeiro quanto social.
É uma atividade ‘limpa’, ecologicamente
falando, que acaba gerando melhorias
em muit as o utras ár eas nos
municípios”, af irma o deput ado
Ulysses . “Ao de senvolve rmos  o
tur ismo  numa ci dade  ou regi ão,
des envo lvemos t ambé m a infr a-
estrutura urbana, as condições de
saúde e cultura daquele local, além da
promoção social, considerando que o
turismo é grande gerador de emprego e
renda. Sem falar no meio ambiente, que
precisa ser preservado de maneira
sustentável para ser mais um atrativo
turístico”, explica. Para finalizar sua
argumentação, Ulysses ainda lembra
que “o Sul de Minas é belíssimo e tem
o povo mais acolhedor do mundo e,
portanto, vocação para o turismo”.

 

Proposição de Lei nº 454/ 2011
“Autoriza o Município de Borda da Mata a celebrar convênio, aderir ao Circuito Turístico das Malhas do Sul de

Minas e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda da

Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio com a associação do Circuito Turístico das Malhas do

Sul de Minas, CNPJ n 07.468.353/0001-60, situada a Rua Major Sebastião Pires, 188, 2º andar, em Ouro Fino, Minas Gerais
e promover a adesão do Município de Borda da Mata ao Circuito Turístico das Malhas, cujo objetivo é a preservação e
proteção do meio ambiente, a divulgação e expansão da cultura regional e o desenvolvimento do turístico sustentável na
região, conforme Estatuto da Associação e Regimento Interno devidamente registrado em cartório.

Parágrafo único  O prazo máximo de vigência dos convênios de que trata esta Lei será de 5 (cinco) anos.
Art.2º  Fica o Município autorizado, na qualidade de sócio fundador contribuinte da Associação do Circuito Turístico

das malhas do Sul de Minas, a efetuar pagamento da contribuição anual no valor de R$ 13.992,00 (treze mil novecentos e
noventa e dois reais), podendo ser pagas mensalmente, nos termos do regimento Interno da referida Associação.

Art.3º  Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, fica autorizada a abertura de um crédito especial no valor
de R$13.992,00 ( treze mil novecentos e noventa

e dois reais);

Art.4º  Durante a elaboração de orçamentos futuros o Município consignará dotações orçamentárias próprias para custear
as despesas desta Lei.

Art.5º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.6º  Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 18 de julho de 2011

Proposição de Lei nº 455/ 2011.
“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.

Proposição de Lei n° 456/2011
“Dá nome de Rua no bairro que menciona e dá outras providências”

A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e eu,
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominada Rua Ana Delfino Brandani, a atual RUA “A” e seu prolongamento, atual Rua “D” do
Loteamento Brandani, neste Município.

Art. 2º  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, 23 de agosto de 2011.

Proposição de Lei nº 458/2011
“Dispõe sobre abertura de crédito especial”

A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil

reais), de acordo com a seguinte classificação:
02Prefeitura Municipal
02 06  Departamento Municipal de obras, M.A. Serviços Urbanos e Rurais
02 06 01  Administração Geral
02 06 01 23  Comércio e Serviços
02 06 01 23 695 Turismo
02 06 01 23 695 0013  Centro de Exposição e de Apoio ao Turista
02 06 01 23 695 0013 1.013  Adequação e Reforma para Centro de Exposição e de Apoio AP Turista
02 06 01 23 695 0013 1.013 4490 51 Obras e Instalações
Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito mencionado no artigo primeiro são provenientes do excesso de  arrecadação

da receita de convênio com o Ministério do Turismo.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 23 de agosto de 2011.

Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente da Câmara

José Quirino de Alvarenga Neto
Vice Presidente

José Alfredo do Couto
Secretário
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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

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.

 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

Contabilidade
Abertura/Encerramento de empresa

Incra/ITR/Imposto de Renda
NF e Cartão do Produtor

Imobiliária
Compra;Venda;

 Administração de Imóveis.

Fone/Fax:
(35)3445-6103
ou 9818-8205

CRC- 150595                                                                                                          CRECI - 3372
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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.

CRAS e CASI em Tocos do
Moji estão praticamente

prontos para serem
inaugurados em setembro

A construção do CRAS(Centro
de Referência de Assistência
Social) e o CASI(Centro de
Atendimento Sócio Infantil) de
Tocos do Moji está quase pronta
para ser inaugurada no mês de
setembro. Na rua Miguel da Veiga
Lima, onde ficam essas
construções, a Prefeitura
completou a iluminação
colocando mais seis postes.

CRAS(acima) e
CASI(ao lado)

Prefeitura de Tocos do Moji
constrói novo local para

abrigar arquivo municipal
A Prefeitura de Tocos do Moji está

construindo um novo local para abrigar
o arquivo municipal que atualmente fica
dentro do Prédio principal da Prefeitura.
O lugar é ao lado da Sub-sede da

Prefeitura que fica conjugada com a
garagem da frota municipal. “Com isso
conseguimos descentralizar ainda mais
as atividades aqui do prédio principal”
diz o prefeito Antonio Rosário.

Local do novo
Arquivo
Municipal

A verba de 150 mil reais conseguida pelo Prefeito de Tocos do Moji, Antonio
Rosário, na Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano, para construção
da Estação de Tratamento dos Distritos dos Fernandes já está depositada na
conta da Prefeitura, conforme indica ofício abaixo, e o prefeito disse que a
licitação já está em fase final para dar início as obras.
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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

Departamento de Agricultura de Senador José
Bento promove palestra sobre café no município

No mês de agosto, foi promovida pelo Departamento de Agricultura da Prefeitura de Senador José Bento, uma
palestra para tratar sobre o tratamento pós-colheita e adubação do café.

A palestra foi feita pelos engenheiros agrônomos Antonio Carlos da Silva da empresa Ajinomoto e Raine Duarte da
empresa Basf. A palestra que contou com a presença de cerca de 35 produtores teve o apoio da empresa Fitovet,

sendo representada no local por Vagner Félix de Almeida.

Raine Duarte Antonio Carlos da Silva

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

Chefe do Departamento de Cultura de Borda da
Mata participa do 6° Fórum Sulmineiro de Cultura

De 23 a 25 de agosto, aconteceu na
cidade de Pouso Alegre, o 6° Fórum
Sulmineiro de Cultura, no Conservatório
Estadual de Música Juscelino Kubstchek
de Oliveira, com a presença de Nilton
Flávio, chefe de Departamento de
Cultura de Borda da Mata e também da
professora da rede municipal de ensino
Maria Rita Costa Bertolaccini. Esta
participação foi importante para a
capacitação desses profissionais no
âmbito da elaboração de projetos

culturais que atendam às necessidades
da comunidade, bem como a maior
compreensão das leis de Incentivo à
Cultura na esfera Municipal, Estadual e
Federal. Um dos pontos enfocados no
Fórum foi a necessidade da formação do
Conselho Municipal de Cultura e do
Plano Municipal de Cultura, todos
vinculados ao Sistema Nacional de
Cultura (SNC), institucionalizando assim,
mecanismos de desenvolvimento
cultural no município. No Fórum foram

discutidas as políticas públicas de
cultura, resgate da memória e da identidade
das comunidades, descentralização de
recursos, preservação e restauração de
patrimônios históricos, tombamento de
patrimônios materiais e imateriais e Direito
do Entretenimento Certamente, a
participação desses dois bordamatenses
nesse fórum será de grande valia para o
desenvolvimento de projetos culturais de
origem pública e privada na cidade de
Borda da Mata.

6º Fórum Sul Mineiro de Cultura e Apresentação do Coral Infantil do Conservatório

Sala de Raio X de Borda
 da Mata em fase final

As obras da Sala onde será implantado
Raio X municipal já está em fase de
acabamento e bastante adiantado.

O prefeito Edmundo disse que a

construção é muito minuciosa e
detalhada, por demanda de proteção das
paredes para que a radiação emitida em
um exame não as ultrapasse.

Secretária de Saúde
Nádia e os
funcionários
responsáveis pela
construção da sala

Problema antigo na estrada do bairro Cafua em
Borda da Mata é solucionado pela Prefeitura

Na estrada que liga a cidade de Borda da
Mata ao bairro Cafua, próximo a MG 290,
existia um problema antigo de passagem
de água, transbordando a estrada na época

das fortes chuvas, impedindo o trânsito
de veículos.

A prefeitura, para solucionar o problema,
aterrou o local e colocou mais uma manilha

de um metro de diâmetro para aumentar a
vazão de água e resolver o problema. A
manilha que estava no local não suportava
a quantidade de água que passava no lugar.

Problema antigo resolvido pela Prefeitura

Quadra Poliesportiva da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra
em Borda da Mata é concluída

A Quadra Poliesportiva da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra já está
concluída para que os alunos possam
usufruir de mais este benefício na escola.

De acordo com o prefeito Edmundo Silva
Júnior, esta quadra, além de fazer parte do

“Projeto Escola Modelo” , também entra
na sua intenção de construir uma quadra
dentro de cada escola, para incentivar a
prática esportiva às crianças, já que em
todas as escolas, agora possui Professor
de Educação Física.

Árvore de praça do bairro
Santa Rita é retirada pela
Cemig em parceria com a

Prefeitura de Borda da Mata

A árvore Fícus que ficava na praça,
localizada no final da Rua Francisco
Marques da Costa, no bairro Santa Rita
foi retirada pela Cemig em parceria com a
Prefeitura. O prefeito Edmundo diz que a

árvore já estava danificando o local e
agora ele pretende revitalizar aquela
praça e transformar o local  no Ponto de
Ônibus Escolar, pois o atual não está
muito adequado.
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Começa as obras da Rua Duque de Caxias em

Borda da Mata dentro do Projeto do Novo Soma
Dentro do Programa Novo Soma de

Borda da Mata, a Prefeitura recapeou
algumas com asfalto e no Distrito do
Cervo. Na cidade, as ruas beneficiadas
foram as Ruas Bueno Brandão e Raul
Cobra Filho. Já no Cervo, a rua recapeada
foi a Lauro Megale.

Também dentro do Novo Soma, a
Prefeitura iniciou as obras da Rua Duque
de Caxias. Nesta primeira etapa, o que
está sendo feito é a construção de
galerias pluviais. Segundo o prefeito
Edmundo, assim que terminar de fazer a
captação de água, os bloquetes serão
retirados e colocado o asfalto. Na
primeira parte, será feito do Posto Nossa
Senhora Aparecida até a Escola Estadual
Lauro Afonso Megale(EELAM).

Obras da
Rua
Duque de
Caxias

Manilhamento na Rua Duque de Caxias

Rua Duque de Caxias Rua Bueno Brandão

Rua Lauro Megale - Distrito do Cervo Rua Raul Cobra Filho

“Fiquei realmente impressionado com a
capacidade do Ex-presidente e uma pessoa
como ele disposta a nos ajudar, nos anima
muito e a gente chega a concordar com o
Presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, “Ele é o Cara””, diz  Edmundo.

No dia 18 de agosto, o prefeito
Edmundo Silva Júnior de Borda da Mata,
participou em Belo Horizonte de um
encontro com Ex-presidente Lula, onde
estavam todos os prefeitos do PT de
Minas Gerais.

Segundo Edmundo, no encontro Lula
disse que vai participar efetivamente das
campanhas dos prefeitos de seu partido
no próximo ano, porque ele acha muito
importante o aumento do números de
prefeitos do PT no Estado.

Os prefeitos aproveitaram para pedir
ao Ex-presidente que leve ao
conhecimento da Presidenta Dilma para
que facilite mais a liberação dos recursos
federais conseguidos pelos municípios,
pois muitas vezes eles demoram muito a

Ex-presidente Lula diz que vai
participar efetivamente das
campanhas dos prefeitos do

PT em Minas Gerais em 2012

serem liberados, devido a uma
burocracia muito grande na
GEDUR(Gerência Regional de
Desenvolvimento) da Caixa.

O prefeito Edmundo falou ainda que o
Ex-presidente foi muito receptivo com
todos os prefeitos, mencionou os
grandes avanços de seus oito anos de
Governo e afirmou que vai criar um
Instituto para desenvolver políticas
nacionais e internacionais. “Fiquei
realmente impressionado com a
capacidade do Ex-presidente e uma
pessoa como ele disposta a nos ajudar,
nos anima muito e a gente chega a
concordar com o Presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, “Ele é o Cara””,
finaliza Edmundo.

Edmundo e
Lula

ACADEMIA JL
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.

Modernos equipamentos, mesclando exercícios
 localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

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

ACIBM promove palestra
com tema: “Contribuinte x
Fisco: A Arte da Guerra”

A  Associação Comercial e Industrial
de  Bo rda da Mata,  atr avés do
Programa Associa-Minas, em parceria
com a Federaminas/SEBRAE, realizou
uma pale str a de Ass oci ati vis mo
Empre endedo r com o tema:
“Contribui nte x Fisco:  A Art e da
Guerr a”,    no  Clube  Lit erário   e
Recreativo no di a 23 de agosto, 
co ntando c om um públi co de
aproximadamente 90 pessoas entre
empresários, funcionários e alunos de

contabilidade da cidade e demais
cidades vizinhas.

A palestra foi ministrada por Valmir
Rodrigues, Bacharel em Ciências
Contábeis, pós graduado em Auditoria
e Contabilidade Financeira e Gestão
Empresarial pela Fundação Getúlio
Vargas, experiência de 13 anos na
atividade de consultoria e auditoria
contábil, tributária e fiscal com atuação
em empresas de prestação de serviços,
indústria e comércio.

Palestrante Valmir Rodrigues e o
público presente no evento

Anuncie Aqui


