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CRAS de Borda da Mata
arrecada embalagens para
transformar em regadores

Assistente do CRAS Ilto Andrade de
Bom Repouso contribui para
perdido reencontrar familiares

O CRAS de Borda da Mata está arrecadando embalagens de 2 litros. O objetivo
é de transformá-las em regadores para as crianças cuidarem da horta que está sendo
formada no Cras Santa Cruz. A quantidade necessária são de 50 embalagens.

Há mais de 20 anos morando em
Bom Repouso, o senhor conhecido
como Baiano não possuía nada,
inclusive documentos, morava perto
dos Garcia em Bom Repouso. Uma
das assistentes do CRAS( Centro de
Referência e Assistência), cujo nome
é Luana Amélia, teve a graça de
ajudá-lo a encontrar sua família. De
acordo com Luana, tudo começou ao
conseguir entrar em contato com o
filho. “ Eu tive contato com um filho
dele que me disse estar ansioso para
rever o pai. Baiano tem uma família
grande como filhos netos, filho e
farmacêutico e ainda um irmão que
é doutor. Ao ser encontrado Baiano
passou a ter outra qualidade de vida,
agora falta-lhe apenas a
documentação para ele ir embora e
ser feliz. Por detrás deste homem
sofrido havia uma família linda. Os
familiares não sabiam aonde ele
estava, pois já tinham até perdido as
esperanças de reencontrá-lo, mas
graças a Deus a assistente social do
CRAS
Sebastião
Ilto
Andrade conseguiu encontrar a
família dele”, comenta.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG
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O verdadeiro espírito Olímpico está em cuidar

Uma grande sacada do Brasil foi
buscar elementos do meio ambiente
e sustentabilidade como tema da
abertura dos jogos olímpicos 2016
no Rio de Janeiro, indo além do
espírito de união dos povos e
confraternização dos países e
continentes. O Brasil universalizou

a ideia de que somos todos iguais,
e estamos frágeis perante a atual
condição ambiental do mundo, que
somos dependentes desse futuro
sustentável e de ações que devem
estar cada vez mais integralizadas
entre as pessoas na busca de um
modo de vida equilibrado. Esse

futuro pretendido, deverá estar
imerso numa perspectivava de
melhoria das condições humanas de
vida, no justo planejamento das
questões sociais. Nesse contexto é
urgente a tomada de consciência no
sentido de desenvolver ações que
venham transformar efetivamente a
vida das pessoas e o futuro do
planeta, sem comprometer ainda
mais, os recursos naturais. A maior
medalha o Brasil já ganhou que foi
levar ao mundo a mensagem de
alerta no sentido de sensibilizar
pessoas e autoridades para o risco
que humanidade contemporânea
enfrenta, sobretudo, fragmentar
ideologias de países que em nome
do capitalismo sem limites, não
avalia ou se preocupa com uma
questão vital ao futuro e
perpetuação da espécie humana.
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Telefones:3445-1177

9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Por: Leonardo Alex, biólogo/gestor
ambiental

Os desafios nos fazem crescer
CRAS Santa Cruz de Borda
da Mata realiza serviço de
fortalecimento de vínculos

Júlio Correia Neto, coach e gestor de mudanças
O momento em que o Brasil está passando deveria ser usado para se repensar sobre a trajetória usada. Na verdade, é
preciso repensar sobre as escolhas que deveriam ter sido feitas antes e percepções que deveriam ter acontecido com mais
antecedência. Por isso que é preciso refletir sobre novas alternativas para a vida e para a carreira, analisando sempre novos
caminhos a serem trilhados. A grande maioria das pessoas tem pavor de mudanças. Vivem inertes e alienadas em uma profunda
zona de conforto. Sinto isso diariamente dentro das corporações, desde a implantação de um sistema de gestão (ERP) a práticas
motivacionais que aumentam produtividade.
Porém, falta no país a cultura da organização, do planejamento, do olhar para a frente e do ir a fundo nos fatos. Nos
momentos de euforia, as ineficiências e limitações não aparecem tão facilmente. Todavia, nos momentos de crise, é que vemos
‘quem realmente é bom de bola’.
O desemprego e o desespero de muitos refletem escolhas fantasiosas e na entrega do controle da vida a terceiros.
Essas pessoas deixam a sua liberdade de escolha escorregar pelas mãos. Vão-se oportunidades e, consequentemente, sonhos.
O pior disso tudo: ficam depois colocando a culpa no outro, no sistema, nas empresas.
A trajetória é árdua em nosso país, pois vejo uma juventude que vem sendo criada para se “acharem os maiorais”. Ganham seu
primeiro milhão antes dos 30 anos e se acham o máximo. Salvo raras exceções, acreditam que tudo sabem e que tudo podem.
Porém, as adversidades sempre surgem para questionar nossas habilidades. Mesmo com a experiência, muitos profissionais
enfrentam coisas ruins e reveses, imagina sem a boa experiência? Por esse motivo, em pouco tempo, muitos deles ficam
doentes, depressivos, angustiados e desiludidos diante das primeiras barreiras da vida. Eles não repararam que foram usados
e agora serão muito cedo descartados.
Novos tempos estão chegando. Precisamos estar abertos, atentos e sem acomodação para abraçar o novo. As
pessoas precisam compreender que os desafios nos fazem crescer. Não podemos viver no comodismo. Não é o consumo dos
supérfluos que nos faz evoluir. Não são as viagens para lugares da moda que nos fazem conhecer o mundo. São as
experiências.Precisamos sempre possibilitar vivenciar momentos e situações diferentes. Temos de ter coragem de desafiar o
medo e, com pé no chão, abraçando os desafios que a vida nos impõe. O covarde não cresce. O sucesso está disponível para
os corajosos e para todos que se dispõe a transformação, a inovação, ao diferente.

Tribuna Popular-Anuncie aqui!
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Setor da Saúde de Tocos do Moji
alerta sobre cuidados e prevenção
contra Dengue e Hanseníase

O mês de agosto iniciou com várias
ações no setor de saúde em Tocos do
Moji. No dia três de agosto foi realizado
uma capacitação pela doutora Renata
Monteiro, com a equipe Saúde da Família
sobre a temática Hanseníase. Um dos
objetivos foi o de esclarecer como
identificar sinais e sintomas da doença.
Os principais sinais e sintomas são:
sensação de formigamento, fisgadas ou
dormência nas extremidades; manchas
brancas ou avermelhadas, geralmente
com perda da sensibilidade ao calor, frio,
dor e ao toque; áreas da pele que
apresentem alteração da sensibilidade e
da secreção de suor; caroços e placas
em qualquer região do corpo e
diminuição da força muscular

(dificuldade para segurar objetos). A
hanseníase (antigamente conhecida
como lepra) é uma doença infecto
contagiosa
causada
por
um
microorganismo (bactéria) denominado
Mycobacterium leprae. Sua transmissão
ocorre através do contato direto com
doentes sem tratamento, pois estes,
eliminam os bacilos através do aparelho
respiratório superior em meio as
secreções nasais e gotículas da fala,
tosse e espirro.
No caso dos doentes que recebem
tratamento médico, não há risco de
transmissão. A hanseníase tem cura e
seu tratamento é realizado através de
medicamentos via oral. Esta doença é
tratada nas unidades de saúde e seu

tratamento é gratuito. Uma importante
medida de prevenção é a informação
sobre os sinais e sintomas da doença,
pois, quanto mais cedo for identificada,
mais fácil e rápida ocorrerá a cura. Uma
outra medida preventiva, é a realização
do exame dermato-neurológico e
aplicação da vacina BCG nas pessoas
que vivem com os portadores desta
doença.
Além da Hanseníase, no dia cinco, os
alunos da Escola Municipal Benedito
Caetano de Faria, no Distrito dos
Fernandes participaram das atividades
realizada pela agente de endemias
Josilene Andrade, acerca dos devidos
cuidados e ainda foi evidenciado a
prevenção contra a dengue e os
melhores meios de evitar. “A melhor
forma de se evitar a dengue é combater
os focos de acúmulo de água, locais
propícios para a criação do mosquito
transmissor da doença. Para isso, é
importante não acumular água em latas,
embalagens, copos plásticos, tampinhas
de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos
de plantas, jarros de flores, garrafas,
caixas d´água, tambores, latões,
cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre
outros”.

Organizadores do evento da Saúde em Tocos do Moji

Convite Especial
10° Encontro de Bandas de Tocos do Moji
No dia 04 de setembro de 2016, acontecerá o tradicional Encontro
de Bandas de Tocos do Moji, com várias apresentações regionais como:
Banda do Bem de Extrema, Lira João Paulo II de Bom Repouso, Banda
Musical Municipal Jacutinguense, Corporação Musical União de
Machado, Banda da casa das artes de Itapira e a nossa Lira
Tocosmojiense.
Convidamos a todos os moradores e visitantes para prestigiarem este
evento tão importante da nossa cultura que nos remete às nossas origens
musicais.

Novo canal nas redes sociais
dá dicas de educação para
alunos, pais e professores

As paredes da sala de aula já não são mais os limites da aprendizagem. Com o
advento da internet, abriu-se um mundo de possibilidades que se multiplicam a
cada dia. Então que tal obter dicas, tendências e trocar conhecimentos sobre
diferentes temas ligados à educação a qualquer momento, pelas redes sociais, na
tela de seu smartphone? Agora isso é possível pelo canal Minuto Educação,
desenvolvido pela Planneta, uma das marcas do grupo Vitae Brasil, disponível nas
páginas que a empresa mantém no YouTube, Facebook e Instagram.
Um time de especialistas na área de educação tem preparado vídeos com dicas e
informações de qualidade, com um minuto de duração, que podem fazer a diferença
no dia a dia do aluno, do professor, do gestor, da família e de toda a comunidade
escolar.As novidades são lançadas no YouTube às segundas, quartas e sextasfeiras e replicadas nas mídias sociais da Vitae Brasil.
Os vídeos oferecem dicas, por exemplo, de como usar o idioma inglês – quais
palavras e expressões são mais úteis – nesta época de Jogos Olímpicos; como
aproveitar as férias escolares; como transformar a tecnologia em aliada no
aprendizado das crianças; a importância de impor limites, entre outros assuntos
que são abordados por psicopedagogos, assistentes sociais, professores, gestores,
secretários de educação, jornalistas especializados, enfim, todos que entendem do
assunto.

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telef
ax:(035)3445-6160
elefax:(035)3445-6160

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

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!
Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!
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Grupo da Digna Idade do CRAS de Bom Repouso viaja à cidade
de Monte Sião, em visita a imagem da Medalha Milagrosa

Confira as imagens dos Pequenos do Casi
que receberam surpresa em Bom Repouso

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

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

Anuncie
aqui!
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Indivíduo é preso por receptação e
motocicleta furtada é recuperada

por colocar em risco população
e veículos em Borda da Mata
No dia nove de agosto de 2016, a PM de Borda da Mata recebeu várias denúncias
via 190 de um indivíduo aparentemente embriagado que estaria conduzindo uma
motocicleta na cor vermelha próximo ao Hospital Municipal, colocando em riscos
pessoas e veículos que por ali transitavam. Ao chegar no local das denúncias, os
militares avistaram uma motocicleta com características semelhantes e ordenaram de
forma clara, utilizando as luzes de emergência e sirene da viatura, para que parasse
o veículo.
O condutor, mesmo tendo compreendido, desobedeceu as ordens dos policiais e
empreendeu fuga pelas ruas da cidade, colocando em risco pessoas e veículos.
Após percorrer por algumas ruas, a equipe policial conseguiu abordar o condutor, o
qual declarou ser inabilitado e ter ingerido o conteúdo de duas latinhas de cerveja.
Após vistoria na motocicleta foi constatado que por baixo de uma fita adesiva preta,
o chassi encontrava-se raspado. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em
flagrante delito ao autor, sendo o veículo apreendido e lavradas 06 autos de infração
de trânsito.

Polícia Rodoviária prende por
tráfico de drogas e evidencia
resultados positivos do projeto
“Trabalhando pela Paz”

No dia 29 de julho de 2016, durante a realização da operação Alferes
em Borda da Mata, a PM descolou até o bairro Sertãozinho, afim de
cumprir um Mandado de busca e apreensão sob suspeita de receptação e
veículo produto de ilícito. Durante a execução das diligências, foi encontrada

Infrações no trânsito e furtos
Ligue190

PM tem apoio da população para
controlar chamas em casa que
pegou fogo no bairro Santa Rita

No dia 28 de julho de 2016, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual se encontrava
em patrulhamento na rodovia MG 290, momento em que deu sinal de parada a um
veículo GM Monza que deslocava de Pouso Alegre para Borda da Mata. Dentro do
veículo estavam o condutor, mais um homem e uma mulher. Durante a busca realizada,
foi verificado que a autora levava consigo um invólucro na região da genitália,
contendo em seu interior quatro tabletes de tamanho considerável de substância
análoga a maconha, além de um invólucro contendo substância análoga a cocaína.
Indagados, os autores relataram que sabiam que ela trazia consigo o entorpecente e
que levariam o material para a cidade de Borda da Mata.
Diante o exposto, os autores foram presos pelo crime de tráfico de drogas, sendo
encaminhados a autoridade policial juntamente com o material apreendido. Quanto
ao veículo, este foi apreendido, haja vista, estar sendo utilizado para a prática do
tráfico de entorpecentes. Vale ressaltar que em decorrência do projeto “Trabalhando
pela Paz” no bairro Santa Cruz, os autores já estavam sendo acompanhados pela PM
de Borda da Mata sob suspeita de tráfico de drogas e que constantemente
informações eram repassadas para a Polícia Rodoviária e PM de Pouso Alegre no
intuito de tirá-los de circulação

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

uma motocicleta de cor preta sem
a placa de identificação, da qual
tínhamos informações que seria
produto de furto em data pretérita.
Em contato com o autor
(morador), ele confessou que
realmente havia adquirido a
motocicleta pela quantia de R$
500,00 (quinhentos reais), a qual
havia sido furtada no bairro Pantano
por outro indivíduo.
Diante o exposto, o veículo foi
apreendido e autor preso pelo
crime de receptação. Quanto ao
autor do furto, as informações
foram repassadas para a Polícia
Civil que diligenciará para
identificação do mesmo.

No dia três deste mês, a PM de Borda da mata foi acionada via 190 por
conta de um incêndio que estaria ocorrendo em uma residência no bairro
Santa Rita. No local houve um mutirão, em que os policiais militares puderam

contar com a ajuda imprescindível
da população. Eles utilizaram
mangueiras, baldes e extintores, a
fim de conter as chamas e evitar um
mal maior. Após conter as chamas,
foi verificado que não houve vítimas,
apenas danos materiais. O
proprietário da casa disse que foi
informado por moradores em seu
serviço acerca do incêndio e de que
na sua residência estava apenas a
sua filha, que não sofreu nenhum
dano. Ele alegou que a residência é
antiga e as instalações elétricas
necessitavam de reparos,
acreditando que este possa ser a
causa do incêndio. Após conter as
chamas foi feito o rescaldo,
deixando o local em segurança.

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)

Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

PM orienta população bordamatense acerca do
comportamento em grandes eventos
A PM de Borda da Mata tem como missão trabalhar diuturnamente, para a segurança
da população bordamatense, atuando nas mais diversas modalidades de
policiamento, para garantir a tranquilidade e a paz aos cidadãos. A prevenção é uma
estratégia utilizada pela Polícia Militar no efetivo combate a criminalidade e as ações
que por ventura tragam qualquer situação de descontrole ao sossego social e riscos
a sociedade.
Nesse sentido, queremos orientar as pessoas, que em datas comemorativas em
que ocorram grandes eventos no município, se faz necessário, aquilo que a Policia
Militar considera uma ferramenta importante no combate a criminalidade que é a
prevenção. Assim, queremos orientá-los e dar algumas dicas de segurança para
evitar situações de risco.

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

1.

Ao sair de casa, cheque a segurança da sua residência, tais como trancas, cadeados, travas, alarmes e sistemas de
câmeras, se possível avise vizinhos e deixe um telefone para contato;

2.

Se residir próximo ao evento, evite deslocar de automóvel, isso pode ocasionar um possível roubo/furto do automóvel
ou de itens que estejam em seu interior, além de congestionar o trânsito da cidade devido ao grande fluxo de veículos;

3.

Evite sair com grandes quantidades de dinheiro, prefira o cartão de crédito, evite usar joias e objetos de valor;

4.

Evite levar o celular se este for um aparelho caro. Leve se possível um aparelho modesto, pois estes não despertarão a
atenção dos criminosos;

5.

Não desloque sozinho, principalmente em locais ermos, evite transitar por ruas escuras e desertas;

6.

Se usar bebidas jamais dirija e mesmo não dirigindo se beber em excesso, tente ficar sempre em companhia de outras
pessoas nunca beba e fique sozinho, pois a bebida é um fator de vulnerabilidade, expondo as pessoas a potenciais
riscos;

7.

Se observar pessoas suspeitas ligue imediatamente para a Policia Militar via 190, não é preciso se identificar, lembre-se
o que acontece com outras pessoas pode acontecer com você também, seja solidário;

8.

Em caso de acidentes com pessoas feridas ligue para os serviços de Saúde municipal, ou procure ambulância que fica
no recinto do evento, não conseguindo ligue 190.

9.

Ao perceber tumultos ocorrendo nas aglomerações, tente se afastar, previna-se;

10. Qualquer dúvida entre em contato com a Policia Militar através dos telefones 190 ou (35) 34454932
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Confira o que é Proibido x
Permitido nas eleições 2016

É proibido:
Doar, oferecer, prometer ou entregar qualquer bem ou vantagem pessoal, inclusive
emprego ou função pública, com o objetivo de conseguir voto.
Usar materiais ou imóveis pertencentes à União, estados, Distrito Federal, territórios
ou municípios para beneficiar campanha de candidato ou partido (exceções: realização
de convenção partidária, utilização de carro oficial pelo presidente da República –
com ressarcimento posterior pelo partido/coligação, utilização de residências oficiais
para atos não-públicos).
Usar materiais ou serviços, custeados pelo governo, que não sejam para finalidade
prevista nas normas dos órgãos a que pertençam.
Utilizar servidor ou empregado do governo, de qualquer esfera, para trabalhar em
comitês de campanha durante o expediente, exceto se o funcionário estiver licenciado.
Fazer propaganda para candidato com distribuição gratuita de bens ou serviços
custeados pelo poder público.
Gastar, em ano eleitoral, em publicidade de órgãos públicos, mais do que a média dos
anos anteriores ou mais do que o total do ano anterior.
Dar, em ano eleitoral, aumento geral para os servidores públicos além do que for
considerado perda do poder aquisitivo naquele ano.
Na publicidade governamental, ter nomes, fotos ou símbolos de promoção pessoal
de autoridade ou servidor público.
É proibido na propaganda eleitoral:
Usar símbolos semelhantes aos governamentais.
Divulgar mentiras sobre candidatos ou partidos para influenciar o eleitor.
Ofender outra pessoa durante a propaganda eleitoral, exceto se for após provocação
ou em resposta à ofensa imediatamente anterior.
Agredir fisicamente qualquer concorrente.
Alterar, danificar ou impedir propagandas realizadas dentro da lei.
Utilizar organização comercial, prêmios e sorteios para propaganda.
Fazer propaganda em língua estrangeira.
Participar de atividades partidárias quem não estiver com seus direitos políticos
liberados.
Vender produtos ou serviços no horário de propaganda eleitoral.
Utilizar em propaganda criação intelectual sem a autorização do autor.
Usar, em propaganda eleitoral, simulador de urna eletrônica.
Realizar showmício.
Divulgar propaganda eleitoral em outdoors.
Distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer
outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor.
É proibido, nos três meses anteriores à eleição:
Repassar dinheiro da União para os estados e municípios, ou dinheiro dos estados
para os municípios, exceto se for para cumprir compromissos financeiros já agendados
ou situações emergenciais.
Fazer publicidade de serviços e órgãos públicos que não tenham concorrência no
mercado, exceto em caso de grave necessidade pública, com autorização da Justiça
Eleitoral.
Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito,
salvo em situações de emergência ou específicas de governo, com autorização da
Justiça Eleitoral.
Contratar shows em inaugurações de obras com verba pública.
Participar de inaugurações de obras públicas (candidatos ao poder Executivo).
É crime no dia da eleição:
Usar alto-falantes e amplificadores de som.
Realizar comício ou carreata.
Distribuir material de propaganda política (panfletos, etc) fora da sede do partido ou
comitê político.
A utilização, pelos funcionários da Justiça Eleitoral, mesários ou escrutinadores, de
qualquer elemento de propaganda eleitoral, tais como bonés, camisetas, broches,
etc. Os fiscais podem apenas usar a sigla ou nome do partido na roupa.
É permitido:
Realizar manifestação individual e silenciosa da preferência política do cidadão,
desde que não haja aglomeração. Nesse contexto, permite-se o uso de peças de
vestuário, acessórios (bonés, fitas, broches, bandanas), bem como o porte de
bandeira ou de flâmula, ou afixação de adesivos em veículos ou objetos de propriedade
do eleitor.
Outras regras:
A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem Brasileira
de Sinais (Libras), bem como recursos de legenda.
Os canais de rádio e televisão comunitários, VHF, UHF, do Senado, da Câmara, das
assembléias Legislativas ou câmaras municipais retransmitirão o horário eleitoral
gratuito. Os canais de assinatura que não estiverem sujeitos a essa regra não poderão
transmitir nenhuma outra propaganda eleitoral, salvo debates autorizados.
Os candidatos poderão ter página na internet com a terminação “.can.br”.
Em páginas de provedores de serviços de acesso à internet, não será admitido
nenhum tipo de propaganda eleitoral, em qualquer período.
Não é propaganda eleitoral o uso e a divulgação regulares do nome comercial de
empresa, ou grupo de empresas, no qual se inclui o nome pessoal de seu dono, ou
presidente, desde que feitos habitualmente e não apenas no período que antecede
às eleições.
.

Em entrevista ao Tribuna Popular, prefeito
Edmundo fala das suas experiências e
expectativas para próxima administração pública
O Tribuna Popular
entrevistou o cirurgião
dentista e atual prefeito de
Borda da Mata, Edmundo
da Silva Júnior. Brasileiro,
de 48 anos, foi eleito em
2008 e reeleito em 2012,
ele concluirá o segundo
mandato no dia 31 de
dezembro deste ano.

Tribuna Popular: Como surgiu o interesse de ser prefeito em Borda da Mata?
Prefeito Edmundo: Na realidade, eu nunca tive interesse em ser prefeito. O que ocorreu, foi que em 2008, existia no inconsciente
coletivo de Borda da Mata, a necessidade de uma terceira via política e naquele momento, nós do PT pensávamos em eleger um
vereador para nos representar na Câmara Municipal, além de levar os nossos projetos. Na época, eu era presidente do Diretório
Municipal e filiei diversas pessoas no partido para montarmos uma chapa. Na convenção do partido, surgiu a ideia de lançar um
candidato a prefeito para não coligar com ninguém. Nisto, o meu nome foi indicado. Eu fui lançado sem muita expectativa. A minha
candidatura caiu no gosto do povo e acabei sendo eleito.
Tribuna Popular: Quais as principais necessidades o senhor observou no município antes da candidatura?
Prefeito Edmundo: A principal necessidade na cidade era o de acabar com o individualismo existente. A prefeitura não pode
governar para meia dúzia de pessoas e nem mesmo para os coronéis da política. Era necessário governar para todos e mais
do que isso, trabalhar para as crianças, dando a elas educação, creches e escolas de qualidade, merenda, material didático
de primeiro mundo, enfim trabalhar também para aqueles que não votam. Além disso, Borda da Mata tinha muitas ruas de
terra, locais sem postos de saúde, não existia equipamentos e maquinaria para manutenção das estradas rurais. Eram muitas
as demandas.
Tribuna Popular: Dos projetos estabelecidos no seu mandato quais são e quantos foram executados?
Prefeito Edmundo: No primeiro mandato, era melhorar as escolas e infraestrutura das mesmas. No segundo mandato, o meu
projeto era a saúde, construir um hospital ou municipalizar o existente. Felizmente, com um grande gesto da família Megale,
que sempre é bom agradecer, o maior presente já dado a Borda da Mata, que foi a doação do Hospital Monsenhor Pedro
Cintra. Confesso que fizemos mais do que imaginávamos.
Tribuna Popular: Como foi a experiência de ter dois mandatos seguidos?
Prefeito Edmundo: Sinceramente, o meu desejo era administrar somente no primeiro mandato. Porém, reconheço que quatro
anos eram poucos para finalizarmos tudo aquilo que projetávamos e sonhávamos. Acredito que não tive dois mandatos e
sim um mandato de oito anos, pois ainda estamos finalizando projetos realizados no final do primeiro mandato como por
exemplo, o CEMEI do São Francisco.
Tribuna Popular: Se a lei permitisse, o senhor se candidataria novamente?
Prefeito Edmundo: Não. Nem futuramente tenho essa pretensão. O meu desejo e necessidade atual é o de cuidar da minha
vida, minha profissão e família. Além disso, não tenho vontade de permanecer na política, pois nela, há pessoas e situações
complexas que nos causam um desgaste muito intenso. Borda da Mata tem profissionais da política e quando alguém os
“atrapalham”, é muito sofrimento com táticas politiqueiras. Existem pessoas que não fazem nada na vida a não ser ficarem
nas ruas e praças denegrindo a imagem dos outros. Infelizmente, esta é uma triste realidade.
Tribuna Popular: Sua visão acerca da administração pública mudou com a vivência e experiência adquirida nestes oito
anos?
Prefeito Edmundo: Completamente. Hoje, sou uma pessoa que conhece muito mais a realidade do que antes.
Quando se está de fora é mais fácil e também cheguei à conclusão de que o mais importante para um homem público
é seguir sua consciência, sem se importar com a eleição. Somente assim, se fará o que precisa ser feito, para melhorar
a nossa cidade.
Tribuna Popular: Quais são as suas expectativas para a próxima administração pública?
Prefeito Edmundo: Excepcionais! Acredito que o próximo prefeito terá condições de ser um ótimo administrador
público, pois encontrará uma cidade com menos demandas, com as contas em dia, com a melhor infraestrutura em todas
as áreas e mais do que isso, uma cidade com seu povo muito mais consciente das reais necessidades de Borda da Mata.
Espero que dê continuidade no meu trabalho, em especial no Hospital Municipal Monsenhor Pedro Cintra.
Tribuna Popular: O que não foi possível fazer em seu mandato que o senhor gostaria que a próxima administração
fizesse ou continuasse?
Prefeito Edmundo: O nosso convênio com o Estado demorou a ser publicado pelo governo devido o período eleitoral, o
que nos impediu de dar início às obras no centro cirúrgico e leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), no hospital. Porém, o
mais difícil já foi feito, que é carimbar o recurso de um milhão de reais. Esse é o meu sonho! Que o prefeito vindouro dê
continuidade nos projetos voltados para a saúde pública. Além disso, ainda existem demandas, porém são mais simples de
serem realizadas, mas a grande necessidade de todos os habitantes da cidade é executar os recursos conseguidos para a
saúde.
Tribuna Popular: O senhor gostaria de compartilhar alguma experiência ou de deixar alguma mensagem para os candidatos
da próxima eleição?
Prefeito Edmundo:
Desejo boa sorte a todos os candidatos. Que as campanhas sejam de propostas bem fundamentadas e principalmente
que visam aprimorar as condições humanas dos moradores de Borda da Mata. Que seja uma campanha limpa. Sem
compra de votos. Quero remetê-los às últimas campanhas eleitorais, a fim de estarem convictos, de que dinheiro não é
tudo para serem eleitos, de que os eleitores são inteligentes, isto é, eles votam pensando em ter projetos executados de
forma satisfatória, nos próximos quatro anos. Minha mensagem a todos os candidatos 2016 está na bíblia, no livro de
Mateus, no capítulo 25: verso 35. Disse o senhor: “tudo aquilo que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste”.
Aproveito para me despedir de todos, com a certeza de que não me candidatarei mais. Vou torcer para que Deus nos
ilumine e que façamos uma correta escolha.
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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

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

Anuncie no Tribuna Popular!

