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Vaticano permite abertura de
processo de Beatificação de Freira
que nasceu em Borda da Mata

Ela é Madre Teresa
Margarida, viveu
muitos anos em
Cruzeiro-SP e é a
fundadora do Carmelo
São José, em Três
Pontas. Madre Teresa
faleceu em 2005, 40
dias antes de completar
90 anos.
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Prefeito Edmundo assina convênio em BH em que foi liberado através
do Deputado Leonardo Moreira um milhão de reais para o município

Leonardo
Moreira e
Edmundo Silva
Júnior
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Festa em Louvor a São Roque
e São Sebastião de Bom

Repouso vai até 21 de agsoto
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Novo local da Polícia Militar de Senador
José Bento é inaugurado no final de julho

Prefeito Flávio durante discurso de inauguração
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Semana da Família
e da Juventude em

Borda da Mata
De 14 a 21 de agosto
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Prefeitura de Tocos do Moji transforma escola
desativada da zona rural em Unidade de Saúde

Escola do bairro Tijuco Preto que
será Unidade de Saúde  para atender
os moradores da região, que residem
nos bairros: Ponte de Pedra, Moji,
Paredes, Pedra Negra, Damázios,
Pinhal Redondo e Espraiado.
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Dr. Mário Lúcio comunica seus
amigos que está atendendo em
Pouso Alegre até inaugurar sua

Clínica em Borda da Mata
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 Drª Kênya  Patrícia de Castro Mello
Pediatra CRM 38608

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

Guimarães Cobra, 245

Tel.:(35)3421-9788
Residência: (35)3445-1379/3423-5404 - Celular:(35)9924-8581

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

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

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

A Festa do Milho de 2011 foi um sucesso. Esperamos contar com
quem nos ajudou, outras vezes. O Concurso pra Rainha do Milho
contou com quatro meninas. Maria Clara, Júlia, Maria Gabriela e

Luíza. Agradecemos a presença e cooperação de todos e
principalmente das candidatas acima citadas.

Deus lhe pague!!!
Ernestina Costa Monteiro

O Site do Tribuna Popular já
ultrapassou a marca de um

milhão de páginas visualizadas.
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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

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.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562
Agora com Filial em

INCONFIDENTES
Av. Alvarenga Peixoto, 518 - Centro

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

Tecnologia da Informação
Venda de Computadores e Acessórios em Geral,

Assistência Técnica, Automação Comercial

Acesse a
NOSSA LOJA VIRTUAL

e compre com maior conforto,
comodidade e segurança

 em até 12 vezes

 www.interfacetecinfo.com

Tel.:(35)3445-1679

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

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

Vaticano permite abertura de processo de
Beatificação de Freira que nasceu em Borda da Mata

Ela é Madre Teresa Margarida, viveu muitos anos em Cruzeiro-SP e
 é a fundadora do Carmelo São José, em Três Pontas. Madre Teresa

 faleceu em 2005, 40 dias antes de completar 90 anos.

Vice-Presidente da Câmara
Quirino Zé do Povo fala a
respeito da construção da quadra
poliesportiva no Grupo Escolar

141 crianças formam no Proerd em Borda
 da Mata no 1º semestre de 2011

No mês de julho, 141 crianças do 5º
Ano do Ensino Fundamental das
Escolas Municipais de Borda da Mata e
do Colégio Nossa Senhora do Carmo
receberam o diploma do curso do
PROERD – Programa Educacional de
Resistência as Drogas e a Violência – no
Clube Literário e Recreativo,  trabalho
realizado pelo Sargento Paulo Cezar de
Almeida, que semanalmente durante esse
semestre ministrou aulas sobre os vários
tipos de drogas e suas conseqüências
paras as famílias .

As drogas são verdadeiros flagelos.
Conseguem tirar o sossego e a paz de
qualquer pessoa que tenha um mínimo
de consciência sobre a gravidade do
problema. Os educadores e pais devem
agir em relação às drogas da mesma forma
que em relação a qualquer outro tema;
educando, ensinando, prevenindo e
orientando.

Ter um projeto de vida, desenvolver,
desde cedo objetivos é, com certeza, uma
das melhores formas de integrar o jovem
na sociedade e afastá-lo de problemas.
Este aspecto pode ser bastante
influenciado pela conduta dos pais.
Estudos mostram um índice menor de
usuários de drogas entre jovens que
trabalham. A ociosidade e a falta de
perspectiva de vida são excelentes
aliadas no caminho da alienação, do
desencanto e, conseqüentemente, das
drogas, que atuam, muitas vezes, como
elementos que preenchem (pelo menos
de forma aparente) as inseguranças e os
medos individuais. Saber que tem algo a
realizar é muito importante para os
adolescentes. É fundamental que cada
jovem acredite que vai modificar o mundo
(para melhor, é claro), que sua geração
tem uma missão, um trabalho a realizar
na terra. Sentir-se parte de uma coisa é

extremamente gratificante. Não deixe que
seu filho cresça pensando somente em
conquistar coisas materiais. Ajude seu
filho a encontrar algo que considere
importante para fazer na vida e que lhes
ocupe toda a vida. Isso sim, é um
encontro verdadeiro, um salvo-conduto
brilhante e produtivo contra o uso de
drogas. Pessoas  que amam os outros
são felizes. E quem é feliz  não usa droga
nenhuma.

Entorpece-se sim, mas com suas
realizações, com seu trabalho, com o
prazer de suar a camisa para conseguir
alcançar o que idealizou.

O PROERD busca a prevenção, que é
sem sombra de dúvida, o caminho mais
efetivo no combate ao uso e abuso de
drogas.

Secretaria Municipal de Educação
Borda da Mata

Solenidade de Formatura do Proerd no Clube Literário e Recreativo
Av. Wilson Megale, 902

Borda da Mata - MGFOX Venha  conferir
nossos  preços!!!PAPELARIA

Borda da Mata realiza
Conferência Municipal

 de Assistência Social
No dia 05 de agosto, foi realizada em

Borda da Mata, no Clube Literário e
Recreativo, a Conferência Municipal de
Assistência Social. Este ano, o tema foi
“Consolidar o SUAS(Sistema Único de
Assistência Social) e valorizar seu
trabalhadores”.

Durante a Conferência houve a
palestra da Assistente Social, de Santa
Rita do Sapucaí, Ana Paula Barbosa, que
também é Professora Universitária,
Gestora, Técnica e Coselheira,
Consultora e Assessora de Políticas
Públicas.

Palestra da
Assistente
Social, Ana
Paula Barbosa

Participantes
da Conferência

O Vaticano permitiu a abertura  do
processo de beatificação da Madre
Teresa Margarida do Imaculado
Coração de Maria, fundadora do Carmelo
São José, em Três Pontas. De acordo com
o bispo Dom Diamantino, a Congregação
das Causas dos Santos
enviou um documento
certificando que nada
impede o início do
processo, conhecido como
Nihil Obstat. A expectativa
é que o processo seja
iniciado até o final do ano.

Madre Teresa Margarida,
também conhecida como
“Nossa Mãe”, é de Borda
da Mata e viveu muito
tempo em Cruzeiro, no
interior de São Paulo. Tereza
Margarida do Coração de Maria nasceu
, em 24 de dezembro de 1915, e morreu
em 14 de novembro de 2005, 40 dias antes
de completar 90 anos, em Três Pontas,
município onde viveu 43 anos. “Era uma

pessoa muito alegre, gostava de dizer que
nasceu cantando, pois chegou ao mundo
na véspera do Natal”, conta irmã Vânia,
lembrando que a “Nossa Mãe” era irmã
de dom João Resende Costa (1910-2007),
arcebispo metropolitano de Belo

Horizonte no período de
1967 a 1986.

A Fundação do Carmelo
São José de Três Pontas
ocorreu a 16 de julho de
1962, ano histórico do
quart o centenár io de
reforma de Santa Teresa de
Jesus. Este Carmelo saiu do
Carmelo de Santa
Teresinha, de Aparecida –
SP.

A fundadora de nosso
Carmelo foi nossa saudosa

Mãe Teresa Margarida do Coração de
Maria, que faleceu em novembro de 2005,
em nossa cidade. Ela contou que,
durante a novena de Nossa Santa madre,
provavelmente no ano 1954 ou 1955, a

priora do Carmelo, de Aparecida, Madre
Raimunda dos Anjos, chamou-a e falou-
lhe que a Diocese da Campanha, através
de seu vigário geral, Monsenhor João
Rabello de Mesquita , pedia a fundação
de um Carmelo , e achava que a única
pessoa que poderia assumi-lo seria ela
– Nossa Mãe. Ela respondeu-lhe “Três
tentações nunca tive na vida: contra
minha fé, minha vocação e o desejo de
ter algum cargo importante. Mas farei o
que a obediência mandar”.

“Nossa Mãe” faleceu no dia 14 de
novembro de 2005. A sua morte causou
grande tristeza na cidade, pois suas
orações e palavras foram o porto seguro
para muitos corações.

Durante a sua vida de consagrada ela
testemunhou em elevado grau a vivência
das virtudes da caridade, fé e esperança
sendo sempre muito próxima dos pobres
seja pela mão estendida ou pelas orações
fez doação de seu coração.

Fonte:Paróquia Nossa Senhora
Aparecida – Três Pontas - MG

 
 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Borda da Mata, José Quirino de
Alvarenga Neto (Quirino Zé do Povo),
fala a respeito da construção da quadra
poliesportiva na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra (antigo grupo
escolar). “Gostaria de parabenizar o
prefeito Edmundo por esta iniciativa, o
recurso ali empregado será de grande
utilidade, uma vez que, para se incentivar
a prática esportiva faz-se importante que,
em primeiro lugar, existam locais
adequados, digo, apropriados para esse
fim. Dizer também que, há muito tempo
as nossas crianças aguardam esse
benefício, pois o grupo escolar, para
quem não sabe, é a escola mais antiga
das existentes hoje no município, criado

em 1917; Para mim é inconcebível que
uma escola com tantos anos de
existência não possua essa benfeitoria,
sendo motivo de orgulho ainda maior,
pois meus dois filhos estudam na referida
escola, é também um sonho realizado de
um menino que ali cursou alguns anos
de escola jogando bola em chão de terra
batido e, sem dúvida alguma, trará
comodidade e segurança para àqueles
que ali estudam, sem ter de sair da escola
para a prática de exercícios físicos indo
até ao poliesportivo, um alívio até para
os pais. Isso me motiva cada vez mais
em continuar buscando verba nas
esferas para um administrador atento a
esse tipo de necessidade” enfatizou
Quirino.

“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”.
(Guimarães Rosa)
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

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

COMPADRE

ANIVERSÁRIO

No dia 04 de julho, Rosângela Silva Costa, de Senador José Bento,
comemorou seu aniversário ao lado de amigos e familiares.

Estiveram na sua festa de aniversário prestigiando-a, o prefeito Flávio de
Souza Pinto e os vereadores Alexandre, José Teixeira e Roberto Moreira.

Parabéns e felicidades!!!

Prefeito de Senador José Bento reforça pedido do
asfalto de Senador José Bento a Borda da Mata

ao Presidente do Sindicado das Indústrias Roberto
Ele também pede apoio para Secretário de Estadual de Políticas Urbanas

 Bilac Pinto na liberação das 30 casas da Cohab para o município

O prefeito de Senador José Bento,
Flávio de Souza Pinto esteve em Belo
Horizonte, onde foi em vários lugares em
busca de recursos para o seu município.
Durante a visita em Belo Horizonte, ele
aproveitou para encontrar com o
Secretário de Estadual de
Desenvolvimento Regional, Bilac Pinto,
quando reforçou o pedido da construção

de 30 casas populares pela COHAB no
município.

 No mês de julho, o prefeito Flávio
também esteve com o Presidente do
Sindicado das Indústrias Roberto
reforçando o pedido de apoio da inclusão
da estrada de Senador José Bento a
Borda da Mata no Programa “Caminhos
de Minas” que prevê o asfalto de várias

estradas do Estado interligando regiões,
como é o caso dessa estrada que liga a
região de Poços de Caldas. “Para se ter
uma idéia, Borda a Poços de Caldas
passando por Senador José Bento, são
apenas cerca de 85 quilômetros,
enquanto por Pouso Alegre chega a,
aproximadamente, 140 quilômetros” frisa
o prefeito Flávio.

Prefeito Flávio e Bilac Pinto Prefeito Flávio e Roberto

Novo local da Polícia Militar de Senador
José Bento é inaugurado no final de julho

Desde o início da gestão de Flávio
de Souza Pinto, como prefeito de
Se nador Jos é Bento,  el e t em se
preocupado em melhorar todos os
se tor es da soc ie dade, tanto na
Educação, como na Saúde, na zona
rural, esportes,  infra-estrutura urbana,
enf im todos  os  setor es mes mo,

inclusive na Segurança Pública. Prova
de sua preocupação com a Segurança
Pública é que a Prefeitura reformou um
imóvel do município, dando totais
condições de trabalho aos Policiais
Militares da cidade, para que eles
continuem desenvolvendo o ótimo
trabalho que já realizam no município.

A solenidade, em que foi entregue a
Polícia Militar o imóvel totalmente foi
reformado, ocorreu no dia 28 de julho,
onde várias autoridades participaram,
entre elas, o prefeito Flávio de Souza
Pinto que elogiou e agradeceu os
Policiais pelo trabalho sério que fazem
em seu município.

Solenidade de inauguração do novo local da Polícia Militar

Secretária de Educação de Senador José Bento e prefeito
Flávio reivindicam recurso à Secretaria Estadual de
Educação para renovar frota de veículos escolares

O prefeito de Senador José Bento,
Flávio de Souza Pinto, juntamente com a
Secretária Municipal de Educação, Luana
Maria de Oliveira Gomes, estiveram em
Belo Horizonte, onde se reuniram com a
Secretária Estadual de Educação, Ana
Lúcia Gasolla. Durante o encontro, entre
vários assuntos tratados, o mais
importante foi a reivindicação de
recursos para renovar a frota de veículos
escolares de Senador José Bento.

Luana, Flávio
e Ana Lúcia

Entrega de troféu ao time de Senador José Bento
que venceu a 1ª Supercopa de Futebol de Base

A 1ª Supercopa de Futebol de Base de
Senador José Bento movimentou a
cidade durante a sua realização. No dia
da final, o prefeito Flávio de Souza Pinto
esteve prestigiando as crianças que
participaram da competição. Na foto
acima, ele aparece entregando o Troféu
ao time campeão da categoria mirim, que
foi a equipe de Senador José Bento.

Prefeito
Flávio
entregando
o Troféu aos
campeões

Educação de Jovens e Adultos
e m  Se na dor  J osé   B ento
começa com uma reunião

 na abertura dos trabalhos

A equipe do EJA(Educação de Jovens
e Adultos) de Senador José Bento
promoveu uma reunião de abertura das
aulas, falando da importância da educação
para galgar resultados positivos durante
a vida. Nesta reunião, participaram o

prefeito Flávio de Souza Pinto e a
Secretária de Educação, Luana, que
demonstraram suas preocupações com a
melhoria cada vez mais da Educação
municipal, principalmente melhorar a
qualidade de vida de seus munícipes.

PSF de Senador José Bento
promove Festa Julina aos

pacientes cadastrados

No dia 28 de julho, a equipe do Programa de Saúde da Família de Senador José
Bento, promoveu no Salão da Escola Municipal Professora Maria da Costa
Ferreira, uma Festa Julina aos pacientes cadastrados, onde muitas pessoas

puderam se deliciar com brincadeiras e comidas típicas.
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Equipe Funaça vence o Campeonato de Futebol
Amador “Titular 2011” de Borda da Mata

A final  do Campeonato Municipal de
Futebol Amador “Titular 2011”, de Borda
da Mata, no domingo, dia 31 de julho,
no Estádio Municipal Waldir de Mello
foi  entre as duas melhores equipes da
competição, Desportiva e Funaça. Foi
um ótimo jogo, bem disputado com as
equipes buscando a todo o tempo a
vitória. Foi um jogo aberto, onde a
equipe que errasse menos, levaria a
melhor. A equipe da Desportiva, levou
04 cartões amarelos e a do Funaça, 05
amarelos e um vermelho. A Desportiva
esteve todo o tempo na frente do placar,
e o jogo seguia  3 x 2, até que a equipe
do Funaça empatou com o jogador Luiz
Flávio, deixando o jogo ainda mais
disputado. A partida já caminhava para

a disputa nos pênaltis, até que o camisa
10 do Funaça, Rafael Mira, artilheiro da
competição marcou o 4º gol do Funaça.
A equipe da desportiva ainda quase
empatou, mas não deu mais tempo.
Funaça venceu por 4 x 3 e sagrou-se Bi-
Campeã do Municipal. A Equipe do
Palmeiras do Campo ficou com o terceiro
lugar e recebeu o troféu, oferecido pela
Golden Turismo.

A Organi zação e Realização do
Campeonato foi da Pref eitura/
Departamento de Esporte, Cultura e
Lazer.

Foram 160 atletas inscritos, 77 gols
marcados e o artilheiro foi Rafael da
equipe Funaça com 10 gols e a melhor
defesa foi a da Desportiva com sete gols

sofridos
De acordo com o Secretário de

Esportes, Nilton Flávio, a competição foi
muito bem planejada e com o formato de
disputa somente com o Titular das
equipes, ficou mais dinâmica e
competitiva, com um melhor nível técnico
e melhor organização. Não houve os
excessivos recursos como no ano
passado, tampouco polêmicas em torno
do regulamento, que este ano ficou mais
completo e foi seguido na íntegra. “O
principal fator, foi que as equipes
estiveram empenhadas nas disputas
somente dentro de campo” frisa e
agradece “à Golden Turismo pelo
patrocínio do troféu para o 3º lugar e a
Polícia Militar.”

Trio de arbitragem da final Artilheiro recebendo a premiação

Equipe do Desportiva Desportiva recebe Troféu de vice-campeã

Time do Funaça Premição ao Funaça - Campeão

Equipe  Uz´Yndios Time do Palmeiras do Campo

Partida de disputa do terceiro lugar e os troféus

Semáforo da MG 290 no
perímetro urbano de Borda

 da Mata é retirado
O prefeito Edmundo diz que após um
estudo minucioso, a melhor solução
foi retirá-lo devido aos transtornos

que ele vinha causando por causa do
aumento do fluxo de veículos na pista

Há alguns foi instalado em Borda da
Mata, na Avenida Magalhães Pinto e
também MG 290, um semáforo no
cruzamento em que entra para a cidade e
segue sentido Ouro Fino.

Desde que foi instalado, esse semáforo
nunca funcionou por um bom sem causar
problemas. Ele chegou até ser coberto
com uma lona certo período passado.
Sempre dava problema, sendo caro a
manutenção e não solucionando o
problema do trânsito no local. Pelo
contrário, muitas vezes atrapalhava, pois
os caminhões pesados não podiam parar
no morro, com risco de não conseguir
sair depois e os carros da frente que
queriam entrar para a cidade ficavam
esperando abrir o sinal, sendo que nem
veículo tinha do outro lado. Sempre foi
um transtorno aquele semáforo.
Reclamações eram constantes, mas a
Prefeitura sempre procurava mantê-lo em
funcionamento. Mas agora, o prefeito
Edmundo fez um estudo minucioso,
conversou com a Polícia Militar e chegou
a conclusão que a melhor solução era
mesmo retira-lo do local e sinalizar bem,
para evitar acidentes. Ele diz que os

motoristas, em qualquer cruzamento,
devem estar atentos e obedecer à
sinalização. Se fizer isso, o tempo
mostrará que realmente o semáforo
naquele local é desnecessário.

Foi sugerido que desligasse por um
período, mas ele não concordou, pois
confunde a cabeça das pessoas, não
sabiam se estavam ou não funcionando
e isso prejudicaria o trânsito. Mas ele
demonstrou interesse em melhorar o
local, tanto que vai pedir que a conversão
para quem vem de Ouro Fino e pretende
entrar para Borda da Mata, não seja mais
proibida. Outra coisa que está tentando
fazer é adquirir aquela casa da esquina e
construir uma entrada adequada para a
cidade ali. “Nós já fizemos a proposta
para a família proprietária do imóvel e ela
fez uma contraproposta, estamos
tentando chegar um acordo e se der certo,
aí sim, aquele local vai ficar ótimo.
Esperamos que esse negócio se
concretize, pois aquele imóvel é muito
interessante mesmo para o município,
devido ao grande movimento da via,
talvez outra coisa ali não seria viável”,
finaliza o prefeito Edmundo.

Imóvel em que a Prefeitura está em negociação para adquiri-lo

Indicação nº 591/2011
Que seja extinta a cobrança da taxa de utilização da patrulha mecanizada dos

pequenos produtores rurais.
JUSTIFICATIVA
Os pequenos produtores, frente à instabilidade financeira do campo, não têm

condições de arcar com esta despesa, sem que isso prejudique o sustento familiar.
Indicação nº 592/2011
Que seja verificada a possibilidade da permuta do terreno de propriedade do

Sr. José Carlos Venâncio, pelo terreno do Município localizado na Rua Targino.
JUSTIFICATIVA
O terreno a ser permutado do Sr. José Carlos Venâncio, pode ser utilizado para

suprir uma demanda habitacional no Distrito do Cervo.
Indicação nº 593/2011
Que seja feita a manutenção do calçamento da Rua Francisco Fagundes, em

frente ao nº 370.
JUSTIFICATIVA
Os bloquetes daquele local estão soltos, dificultando o trânsito de veículos.
Indicação nº 594/2011
Que sejam instalados redutores de velocidade na Rua Pe. Bernardes Leite

Ferreira, no bairro São Benedito.
JUSTIFICATIVA
O trânsito de veículos naquela localidade é muito intenso, sendo certo que os

veículos transitam em alta velocidade, colocando em risco a integridade física
dos moradores e demais pessoas que por ali transitam.

Indicação nº 595/2011
Que sejam instalados redutores de velocidade na Rua Pe. Bernardes Leite

Ferreira, no bairro São Benedito.
JUSTIFICATIVA
O trânsito de veículos naquela localidade é muito intenso, sendo certo que os

veículos transitam em alta velocidade, colocando em risco a integridade física
dos moradores e demais pessoas que por ali transitam.

Indicação nº 596/2011
Que seja feito o melhoramento da iluminação pública na praça localizada no

bairro Barro Amarelo. Que seja feito ainda um estudo para melhorar o tráfego no
semáforo localizado na Av. Magalhães Pinto.

JUSTIFICATIVA
A praça referida está com pouca iluminação, sendo certo que o melhoramento

trará mais segurança para o moradores que ali freqüentam. Com relação ao tráfego,
a indicação de passagem permitida para quem segue sentido Ouro Fino, é muito
pequena, causando congestionamentos naquele local.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Atenção Pais e/ou Responsáveis
As crianças de 05 a 07 anos de Borda da Mata que não tomaram a vacina de

Sarampo na Campanha no mês de junho,  favor comparecer na Sala de
Vacina com urgência. Levar Cartão de Vacinação.
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DIRETO DA POLÍCIA
SD Raquel

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

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

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

Um homem é preso e um menor
apreendido por soltar pipa utilizando
linha com cerol no bairro Santa Rita

No dia 25 de julho, a Polícia Militar durante patrulhamento pelo bairro Santa Rita
abordou um adulto, P.H.A de 20 anos de idade e um menor de 14 anos os quais
empinavam pipas utilizando linha com cerol. Tal produto é proibido, uma vez que
pode causar ferimentos graves e até mesmo óbito principalmente de motociclistas
que são as principais vítimas. O adulto foi preso e o menor apreendido, sendo
devidamente acompanhado pelo Conselho Tutelar, encaminhados à Delegacia de
Polícia, juntamente com a linha que foi apreendida.

Pessoas não identificadas colocam
fogo em terrenos vagos no bairro
N.S.Aparecida provocando risco

de incêndio nas residências
No dia 29 de julho, atendendo solicitação de moradores do bairro Nossa Senhora

Aparecida, a Polícia Militar compareceu naquele bairro onde constatou que em alguns
terrenos vagos, pessoas não identificadas haviam ateado fogo no mato, causando
além da fumaça risco de incêndio nas residências próximas. Foi registrado boletim de
ocorrência para apuração e identificação dos autores. A Polícia Militar adverte que
tal é crime ambiental, podendo se agravar com possíveis danos ao patrimônio público
ou privado e também, riscos a vida.

Homem de 40 anos se suicida
 no Distrito do Sertãozinho

No dia 06 de agosto, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no Distrito do
Sertãozinho onde ao chegar constatou que C.R de 40 anos de idade, por motivos até
então ignorados, havia tirado a própria vida se enforcando em uma árvore. Foi
acionada a perícia técnica que após realizar seus trabalhos liberou o corpo para
família. Foi registrado boletim de ocorrência.

Alerta da Polícia Militar sobre as blitz
diárias de trânsito em Borda da Mata

A Polícia Militar de Borda da Mata alerta aos motoristas 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 atitudes dos motoristas, tais como uso do cinto de
segurança e dirigir falando ao telefone. Alerta ainda que desde o início das operações
que se estenderá por prazo indeterminado já foram lavrados dezenas de autos de
infração de trânsito e apreendido vários veículos. Não seja você o próximo. Dirija
dentro da lei e exija o mesmo de seus passageiros e familiares.

Alerta aos moradores da zona
 rural sobre furto de gado

A Polícia Militar detectou um aumento nos crimes de furto de gado. Alerta aos
moradores da área rural que redobrem a segurança em suas propriedades e que
qualquer anormalidade seja comunicada a Polícia Militar, tais como presença de
pessoas estranhas, tarde da noite e de veículos de transporte de gado. Denúncias
poderão ser feitas anonimamente através do telefone de emergência 190 ou 3445-
1698.

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

Tel.:3425-3500

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

Av. Alvarina Pereira Cintra,45  Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos, construção civil e  Contabilidade em geral
JC

Contabilidade
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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

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

Borda da Mata não se classifica para a segunda fase da 22ª Taça EPTV de Futsal
A equipe de Borda da Mata não

conseguiu passar para a segunda fase da
competição, ficando com a terceira
colocação do grupo, mas mesmo assim,
foi uma boa participação, tendo em vista
ser a primeira vez que a cidade participou
desta competição. “Não sofremos
goleadas como várias equipes sofreram,
jogamos de igual com todas as equipes

do grupo sofrendo apenas uma derrota”,
diz o Secretário de Esportes, Nilton
Flávio.

A competição é dificílima, envolvendo
50 cidades. O Departamento de Esporte,
Cultura e Lazer teve a iniciativa de
inscrever a cidade acreditando no
potencial da equipe. Foi dado o primeiro
passo para uma projeção futura e

organização do Futsal no Município. A
cidade devido a competição teve uma
significativa exposição na mídia televisiva,
recebeu um bom público visitante durante
os jogos, melhorou a estrutura do ginásio
poliesportivo, além de ter possibilitado um
intercâmbio cultural esportivo. “Estou feliz
por nossa participação. Parabéns aos
atletas!”, diz Nilton Flávio.

Está previsto para o próximo mês
(setembro), o início do Campeonato
Municipal de Futsal, o qual dará ao
campeão, a chance de representar o
Município em competições oficiais.

Veja os resultados de Borda da Mata:
25/07 - Borda da Mata 4 x 5 Paraisópolis

(Em Borda da Mata )
28/07 - Borda da Mata 3 x 3 Cambuí (em

Conceição dos Ouros )
04/08 - Borda da Mata 2 x 2 Botelhos

(em Poços de Caldas )
Classificaram-se  Botelhos 1º lugar  e

Paraisópolis 2º lugar.

O Site do
Tribuna Popular
já ultrapassou a

marca de um
milhão de
páginas

visualizadas.
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

ATENDIMENTO
CEMIG FÁCIL

Atendimento - 12h às 16h

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

Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Ipê Tintas e Acabamentos
Rua Eduardo Amaral, 382

Centro - Telefone:(35)3445-1614

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

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

E-mail: loja_ipe@hotmail.com

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

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

Telefone:(35)3445-1882

Toda linha de Tinta
em 6 vezes sem

acréscimo
(Cheque ou Cartão)*

Coral Rende Muito
A única tinta que rende de verdade. Com

uma Lata de 18 litros, você pinta até 320 m².
Confira!!!

*Sujeito a aprovação de crédito  pela loja
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Quadra Poliesportiva da Escola Benedita Braga

Cobra - “Grupo Escolar” - está quase pronta
A quadra poliesportiva da Escola

Municipal Benedita Braga Cobra, “Grupo
Escolar” está em fase de acabamento.
Faltam apenas a pintura e alguns
acessórios, como traves, rede de vôlei, etc.
O prefeito Edmundo Silva Júnior diz estar
muito satisfeito em poder atender essa
antiga reivindicação dos alunos, ainda mais

sendo ela, a primeira a ser beneficiada com
o Projeto Escola Modelo, que é o de
reformar todas as escolas municipais.

A inauguração da Quadra do Grupo
Escolar está prevista para o dia 10 de
setembro, juntamente com a Feira das
Nações que é feita na Escola.

O prefeito Edmundo diz ainda que, além

da quadra do Grupo Escolar, mais outras
duas serão construídas no município. Uma
é para atender a população do bairro
Santa Terezinha, saída para o Distrito do
Cervo, e a outra, que vai beneficiar a
população do bairro Santa Rita, será
construída dentro do Estádio Municipal
Waldir de Melo.

Construção da Quadra Poliesportiva do Grupo Escolar

Antes                                                                                                       depois

Por toda parte de Borda da Mata existe uma rua sendo calçada
Borda da Mata virou um verdadeiro canteiro de obras em relação aos calçamentos

Borda da Mata virou um verdadeiro canteiro de obras nos últimos meses, principalmente, no que se refere aos calçamentos. São inúmeros por todos os bairros. Segundo o prefeito o Edmundo, até o final de
sua gestão, ele acredita que mais de cem ruas serão beneficiadas com calçamentos, asfaltamento e recapeamento das ruas que hoje se encontram desgastadas.

O calçamento do Bairro Nossa Senhora Aparecida já foi finalizado. Agora, o dos bairros Santo Antonio e Nossa Senhora de Fátima continuam a normalmente, mas o prefeito pede a compreensão das
pessoas, pois as empreiteiras vão fazendo a medida que a verba vai sendo liberada pelo Governo, mas todas as ruas previstas para receber o benefício, serão contempladas.

Por último, agora foi iniciado o calçamento das ruas do bairro São Judas Tadeu, próximo a construção do Próinfância.

Secretaria Municipal de
Educação de Borda da

Mata já está planejando
o funcionamento da Creche

Próinfância que entra na
 fase final de acabamento

A creche do Próinfância, construída em
Borda da Mata, entra na fase final de
acabamento. Faltando a pintura e mais
alguns detalhes.

O prefeito Edmundo
Silva Júnior diz que a
Secretaria de Educação
já está fazendo o
planejamento do
funcionalismo público
que será necessário
para o início dos
trabalhos.

O prefeito ressalta
que um dos problemas
que ele tem enfrentado
e a maioria das cidades
que receberam o Próinfância, é
justamente adequar o funcionamento ao
índice de responsabilidade fiscal da
folha de pagamento, já que não pode
ultrapassar os 54% permitidos por lei.

Diante desse problema, ele procurou
o Deputado Odair Cunha e solicitou dele
a possibilidade de separar os
investimentos em Educação desse

percentual, já que quase todos os
municípios têm problemas em aumentar
o Próinfância sem desfazer os já

existentes, como é
o caso de Borda da
Mata, em que a
Creche Municipal
Madre Tereza de
Saldanha tem um
ótimo atendimento
e também uma boa
localização. “O
ideal é aumentar e
não tirar de um
lugar e levar para
outro”, frisa o
prefeito e

acrescenta “queremos sempre melhorar
ainda mais a Educação, que é a base de
uma sociedade mais justa, mas muitas
vezes ficamos atados à lei. Mas o
Deputado Odair Cunha prometeu
estudar com carinho esse fato e quem
sabe resolver o problema de muitos
municípios que querem seguir nosso
modelo de Educação de qualidade”.

Prefeito Edmundo assina convênio em BH em que foi liberado através
do Deputado Leonardo Moreira um milhão de reais para o município

Ele também conseguiu dois Poços Artesianos com o Secretário
 de Desenvolvimento Regional Bilac Pinto

No início de agosto, o prefeito de
Borda da Mata Edmundo Silva Júnior
esteve em Belo Horizonte assinando
importantes convênios para o município.
Dentre eles, o mais que se destaca é o
que ele assinou por intermédio do
Deputado Estadual Leonardo Moreira,
em que foram liberados para Borda da
Mata aquela verba de um milhão de reais
que ele havia destinado no ano passado
para o município.

De acordo com prefeito, esse dinheiro
será aplicado em várias obras,
principalmente de calçamentos e
recapeamentos asfálticos de diversas
ruas danificadas.  Ele disse que assim
que forem definidas as ruas que
receberão os benefícios, serão
divulgadas.

Mas além desses
calçamentos, serão feitos
ainda duas pontes que há
muito tempo são
reivindicadas pela
população. Uma é a ponte da
Maria Amélia, próximo ao
Barro Amarelo e a outra e a
ponte do Darney, no bairro
Areião.

Também durante a visita
em Belo Horizonte, ele
assinou convênio na
SEDRU(Secretaria de
Desenvolvimento Regional e
Urbano) com o Secretário
Bilac Pinto, onde ele
conseguiu com ele a liberação
de dois Poços Artesianos.
Edmundo disse que um será
feito no bairro Amoreiras,
próximo ao Distrito do Cervo
e o outro será no próprio
Distrito do Cervo.

Chefe de Gabinete José Augusto, Prefeito Edmundo
e Secretário Estadual Bilac Pinto

Prefeito Edmundo e o Deputado
Estadual Leonardo Moreira

Anuncie no Tribuna Popular

Anuncie no Tribuna Popular

“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é,
assim, vida no sentido mais autêntico da palavra”.

( Anísio Teixeira )
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Emater-MG de Bom Repouso
promove Curso de Horticultura

para agricultores familiares
No mês de julho foi realizado o Curso

de Capacitação em Horticultura do
MINAS SEM FOME no Bairro dos Garcias
em Bom Repouso. O MINAS SEM FOME
é um Programa Estruturador da EMATER-
MG e tem o objetivo estratégico de
promover a segurança alimentar e
nutricional, resgate da cidadania e
inclusão produtiva, através de
implementação de projetos com ações
voltadas para produção de alimentos,
agregação de valor e geração de renda
com a venda dos excedentes.

O curso foi destinado à capacitação de
agricultores familiares e foram abordados
assuntos referentes à implantação de
hortas, tais como: preparo do terreno,
produção de mudas, época de plantio das
hortaliças, adubação, tratos culturais,
controle de pragas, doenças e
comercialização. O curso foi ministrado
pela Engenheira Agrônoma da EMATER-
MG de Bom Repouso, Raquel Helena do
Amaral, com duração de oito horas e
contou com a participação de onze
agricultores familiares.

Dupla sertaneja Chico Amado
 e Xodó se hospeda na Pousada

Vale das Montanhas em
Senador José Bento

A dupla sertaneja Chico Amado e Xodó, de sucesso nacional, juntamente
com a dupla Jairo e Ricardo estiveram se hospedando  na pousada Vale

 Das Montanhas em Senador José Bento, no início do mês de agosto.

Prefeitura de Tocos do Moji transforma escola
desativada da zona rural em Unidade de Saúde
A Prefeitura de Tocos do Moji está

reformando o prédio que funcionava a
escola municipal no Bairro Tijuco Preto,
para funcionar uma Unidade de Saúde.
Será para atender os moradores da região,
que residem nos bairros: Ponte de Pedra,
Moji, Paredes, Pedra Negra, Damázios,
Pinhal Redondo e Espraiado. O objetivo
é disponibilizar médico pelo menos dois
dias por semana, para atender esses
moradores. Esta é mais uma promessa
de campanha que está sendo cumprida.

Reforma da
Escola do

Tijuco Preto

Poliesportivo de Tocos do Moji passa por uma
completa manutenção como pintura e cobertura

A Prefeitura de Tocos do
Moji que sempre se
preocupou em dar
manutenção nos  bens
públicos, está agora
cuidando do ginásio
Poliesportivo Vereador
Antonio Amaury da Rosa.
Esta manutenção consiste
Pinturas, partes hidráulicas,
elétrica, cobertura, etc. É a
Prefeitura – cuidando do
conforto da População.

Peregrinos de Tocos do
Moji percorrem pela

10ª vez o Caminho da Fé

Parabéns aos
Peregrinos que todos
os anos fazem essa
caminhada e valorizam
a Trilha da Fé. Na foto,
em Aparecida, Vicente,
Sidnei e Afonso
Aparecida.

Tradicional Festa da Padroeira de Tocos do Moji – Nossa Senhora Aparecida

Dia 04 de Setembro – 5º Encontro de Bandas

Dia 07 de Setembro – Desfile Cívico às 15 horas
na Rua  José Tomás Cantuária.

Dia 08 de Setembro - Apresentação Cultural

Dia 09 de Setembro – Show com Tonho Prado e
Banda da TV Aparecida.

Dia 10 de Setembro -  Banda Super Som C&A
de Belo Horizonte

Dia 11 de Setembro  - Du e Michel e Banda de
Bragança Paulista.

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


