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M ais de 20 mil pessoas
comparecem ao show de Zé
Henrique e Gabriel em Senador
José Bento e entra para a
história como o maior público
p re se nt e na c id ad e

Carnaval 2012

Borda da Mata - Página 3

Bom Repouso - Página 10

Apresentação da dupla e o público prestigiando o evento
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1ª vez na História
Governador de Minas Gerais Antonio
Anastasia visita Senador José Bento

Tocos do Moji - Página 4

Governador Anastasia
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Prefeito Flávio

Festa da Apae de Borda da Mata
terá uma Moto nova no bingo

Moto do bingo
da Apae exposta
na Casa Lotérica
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Dr. Mário Lúcio informa que já
está atendendo em sua Clínica de
Cardiologia em Borda da Mata
Página 2

Prefeitura de Bom Repouso envia Projetos de
Lei à Câmara Municipal para suplementação
de fichas no orçamento 2012 no valor de
R$2.161.125,00 para realizar obras no município
Veja como foi a votação na
Página 10
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O amigo, José Pereira de Souza (Sr. Pereira !!!)
Um Homem que deixou saudades...
(10/02/2012)
E muitas, caros amigos d’hora. Não sei
se você se encont ra nest e seleto e
privil egiado
grupo,
daqueles que conheceram
e compartilharam nestes 60
anos de amizades desta
figura inconfundível, que
se chamava José Pereira de
Souza.
No inicio dos anos 50,
época dos pri meiros
ANCESTRAIS de nossos
familiares, trilhou lado a
lado com todos eles nossas
primeiras e inesquecíveis
histórias. Ali nasciam todos
os sonhos, que mais tarde
paulat inamente foram
tornando-se realidades. Nossas Praças,

Clubes, Escolas, Igrejas e Famílias.
Resumindo, nascia a Borda da Mata de
tantas glorias. Saudosa época de tantos
heróis e figuras ilustres.
Saibam que na frente
de todas t rincheiras
havia u m ho mem
maiúsculo, de aparência
frágil, mas de cultura,
dinamismo e coragem
invulgar. Refiro-me ao
amigo José Pereira de
Souza.
Tal vez um dos
últimos desta dinastia,
tão di gnificantes e
au spiciosas.
F oi
daquel a li sta
de
“FORASTEIROS” que
amaram e deram suas vidas suas histórias

por este RINCÃO tão falado e querido.
Coletor modelo, exímio funcionário
publico, aposentou-se e jamais pensou
um instante sequer, abandonar nossa
Borda da Mata.
Aqui, enraizou , l utou , venceu e
morreu. Deixa sua esposa D. Geny e seus
três filhos queridos, noras e netos, para
co ntinuarem, até quando o “To do
Poderoso” assim o desejar, a conviverem
conosco.
Sr. Pereira tudo descrito nestas simples
li nhas, são mu ito pouco para
transparecerem seus trajetos e traçados,
nestes imorredo res anos que se
transcorreram com tamanhas Glórias.

Dos Eternos Amigos
Bordamatensses.

Miltinho Brandani
Venho através desse meio de
comunicação, prestar minha
homenagem ao Senhor Miltinho
Brandani. Homem honesto, que me
ensinou a viver, considero como meu
pai.
Homem que dedicou a vida às crianças,
não importava a classe. Em sua fábrica
de sonhos realizava yoyo, aviãozinho
de lata de óleo, hoje totalmente
reciclável.
Posso afirmar que frequentamos muitas
festas em bairros, que só existiam
Igrejas e barracas feitas de bambu.
Ademir Domingo do Couto

A eleição do Conselho Tutelar
de Borda da Mata
2012/2015
Os 1156 votos foram assim distribuídos:
235 votantes presentes no fórum x (05) = 1.175 votos
(Obs: 019 votos em branco)
Conselheiros eleitos
01)- Claudia ......................... 202 votos
02)- Wilma Helena................ 189 votos
03)- Marcela.......................... 162 votos
04)- Rogerinho...................... 135 votos
05)- Andréa........................... 128 votos
Não eleitos
06)- Tereza........................... 086 votos
07)-Selma............................. 083 votos
08)- Kleber........................... 066 votos
09)- Jaciane.......................... 065 votos
10)- Joel............................... 040 votos

Agradecimento
Gostaríamos nestas linhas, de agradecermos nossas
entidades e amigos, por todas esperanças e
confianças, em nós depositadas, para mais uma
empreitada 2012/2015.
- Sempre caminhando juntos:
Claudia, Vilma, Marcela, Rogério, Andréa.

Reforma da Estação
Ferroviária, construção
Concha Acústica e Quadra
da Escola do bairro Santa
Cruz podem ser feitas através
de dispensa de licitação
Em duas licitações, nenhuma empresa interessada compareceu

Maiores informações na Secretaria de Assistência Social de Borda da
Mata na Rua Eduardo Amaral

Dr. Mário Lúcio de A. Mattozo
(Cardiologista)
Informa que já está atendendo na sua Clínica
de Cardiologia em Borda da Mata.
Na RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2012
Mês
Dia
Janeiro
16 - 31
Fevereiro
15 -29
Março
15 - 30
Abril
16 - 30
Maio
15 - 31
Junho
15 - 29
DISTRIBUIÇÃO
Julho
13 - 31
GRATUITA
al
Agosto
15 - 31
i
r
te
Setembro
14 - 28
ma e 22
e
d
8
Outubro
15 - 31
ega s 0
Novembro
14 - 30
n tr o: D ia
e
d
ra
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Dezembro
12
pa li ca

al
ste jo rn
afias de m
e fotogr
os co
s textos ser public ad escrito.
Obs.:O
o
r
rã
po
,
de
ria
só po
reto
ão da di
autorizaç

zo
ub
Pra ser p
a

TRIBUNA
POPULARLTDA

Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76
Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa
Mtb 5813/MG
Redação, Fotografias, Diagramação
e Composição:
Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 2.000

unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com a opinião do jornal. As matérias pagas
E-mail - tribuna@hardonline.com.br
serão identificadas como Informe Publicitário.

A prefeitura de Borda da Mata está
com recursos para realizar mais três
obras no município, mas o prefeito
Edmundo Silva Júnior afirma que está
enfrentando dificuldades na contratação
de empresas através de licitação. Para
as obras, que são a reforma da Estação
Ferroviária, a construção da Concha
Acústica e a construção da quadra
po liesport iva na Esco la Antonio
Marques da Silva no bairro Santa Cruz,
já foram feitas duas licitações e não
apareceu nenhuma empresa interessada.
O prefeito diz que a segunda licitação,
ele publicou em nível nacional para ver
se tinha alguma empresa até mesmo de
outro Estado, mas não apareceu.
“Nós estamos fazendo nossa parte,
conseguimos os recursos, mas está a

difícil a mão de obra. As empresas
alegam que não estão conseguindo
empregados devido ao mercado
aquecido da construção civil”, diz o
prefeito Edmundo e acrescenta “ mas a
população pode ficar tranquila que
vamos fazer as obras, a lei nos permite
que após a terceira licitação e ninguém
se interessar, poderemos contratar com
dispensa de licitação e aí uma empresa
menor, até mesmo aqui da cidade, pode
se interessar”.
O prefeito diz ainda que era sua
intenção reformar a Estação Ferroviária,
com a verba conseguida pelo vereador
Quirino Zé do Povo, antes do calçamento
das ruas ao lado, mas não foi possível,
já que as obras daquel e setor já
começaram.

Prefeito de Borda da
Mata convida a população
a sugerir os locais onde
devem ser construídos
redutores de velocidade
O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior diz que a Prefeitura está
di sposta a atender os pedi dos da
população em colocar redutores de
vel ocidade nas ruas da cidade,
principalmente depois que grande parte
das ruas receberam melhorias, como
cal çamentos, asfalt amentos ou
recapeamento s, mas para isso, ele

convida a população a participar e
procurar o Departamento de Obras para
sugerir os locais onde devam ser feitos
esses redutores. “A participação da
po pulação nessa ho ra é mui ta
importante, pois ela convive diariamente
nas ruas e po de nos o rientar onde
devemos instalar os redutores” pede o
prefeito Edmundo.

Campanha da Fraternidade 2012
Tema: “Fraternidade e saúde pública”,
Lema: “Que a saúde se difunda sobre a terra!”
(Cf. Eclo, 38,8)

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata
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Carnaval de rua em Borda da Mata é
marcado pela animação e tranqüilidade
O tradicional carnaval de rua na Praça Antônio Megale em Borda da Mata garantiu cinco noites de muita animação entre os foliões bordamatenses e visitantes.
A tranquilidade ficou por conta da atuação da Polícia Militar e do serviço de segurança particular contratado pela Prefeitura, que asseguraram a diversão.
Segundo a Polícia Militar, o carnaval na cidade foi sinônimo de alegria e tranquilidade, “não houve crimes em potencial, os registros que eventualmente ocorreram foram apenas de
contravenções, e mesmo assim o número de registro foi bastante reduzido. Os foliões puderam festejar o carnaval, completamente despreocupados, pois tanto a área de festa quanto as
imediações receberam intenso policiamento/patrulhamento, garantindo, de fato, a integridade física dos foliões e segurança de seus patrimônios (veículos estacionados, pertences, etc.)”
De acordo com o prefeito Edmundo Silva Junior, “este foi um carnaval muito tranqüilo, com famílias inteiras na praça e crianças brincando até a uma hora da manhã” enfatiza.

Veja os principais flashes do Carnaval:
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Prefeito Antônio Rosário
abre oficialmente o
Tocos Folia 2012 na cidade
Em clima de nostalgia e despedida por
ser seu último ano de mandato, o Prefeito
Antônio Rosário abriu oficialmente o
Tocos Folia 2012.
Em seu breve discurso, disse “que
gostaria de agradecer a todos aqueles
que colaboraram direto ou indiretamente
para o brilhantismo do Carnaval 2012”.
Logo após o discurso de improviso,
teve início o Tocos Folia 2012, animados
pelos Turrões do Samba que balançou
o público presente.
Os Tu rrões do Samba, todos
Tocosmojienses e integrantes ou ex -

integrantes
da
Banda
Li ra
To cosmoj iense, compost o pel os
músicos: Raul (trompete), Milão (sax
tenor), Celso (trombone), Eduardo
(trombone), Zé Vitor (sax auto), Walmir
(sax auto), Ivan (bateria) e Ernani como
vocal.
Aparentando muita animação na sua
apresentação, apesar da agenda com
muitos compromissos, os Turrões do
Samba executaram as marchinhas mais
conhecidas do tradicional Carnaval do
Brasil.
Matéria e Foto: (Eni)

O Tocos Folia 2012 foi o melhor Carnaval que a
cidade já presenciou e o que é melhor, sem excesso
de estrelismo porque todas as estrelas brilharam
Quando o poder público estende a mão
e se une com a comunidade sem bandeira
política, sem visar interesses particulares
e há reciprocidade, o resultado não
poderia ser outro: centenas de pessoas
com um só objetivo de fazer acontecer
ou realizar algo praticamente impossível.
Mesmo sendo considerado uma das
festas mais populares e mais animadas e
representativas do mundo, até há três
anos atrás, em Tocos do Moji a festa
Momesca só existia no calendário. A
festa além de oferecer opções de lazer e
divertimento para os Tocosmojienses,
une a co mu nidade, movi menta a
economia, promove a geração de renda
e fomenta o turismo regional.
A prefeitura resolveu incentivar a festa
mais popu lar da terra, no qu e foi
maciçamente apoiado pela imensa legião
de carnavalescos até então anônimos na
ci dade, agora j á consagrados pela
população da pacata Tocos do Moji e

seus visitantes.
Contando também com o apoio de toda
cidade de Tocos do Moji, o Prefeito
Antônio Rosário, a Administração em
seu todo, a Sra. Rejiane Cruz - Chefe
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo,
contaram com a colaboração irrestrita do
comércio, anônimos e dos dirigentes do
Bloco Chuchu Beleza. Fizeram um
trabalho de base, arregaçaram as mangas
e foram a luta.
O Bloco Chuchu Beleza levou para
Avenida Joaquim Bento da Silva com
riqueza de detalhes, o samba enredo
“Mitos e Lendas””. O samba se utiliza
da fantasi a, misturando-as com a
realidade dos fatos. Faz parte da tradição
oral, e vem sendo contada através dos
tempos.
Com cerca de 400 participantes, três
carros alegóricos, destaques como:
carro mitos e lendas, noiva da cachoeira,
iranha, mula sem cabeça, lobisomem,

cavaleiro fantasma, filhos de cruz credo,
fadas, que fazem parte da realidade
cultural do povo Tocosmojiense e trouxe
a frent e da bateria sua rai nha a
jovem Isadora Aparecida da Silva, que
foi eleita a primeira rainha de bateria do
Bloco Carnavalesco Chuchu Beleza em
toda a sua existência.
O resultado não poderia ser diferente:
O Tocos Folia 2012 foi o melhor Carnaval
que a cidade já presenciou e o que é
melhor, sem excesso de estrelismo
porque todas as estrelas brilharam.
Assim, nasce uma constelação, com
uma junção de gênios somados ao
talento.
Já era tempo da cidade ter um Carnaval
de verdade, quem sabe no próximo ano
os bai rros também defendam esta
bandeira.
Congratulemo-nos com o prefeito
Antônio Rosário e a sua cidade.
Matéria:ENI - Fotos: Jander

Confira os principais flashes do Carnaval:
Prefeito
Antonio
Rosário
durante
abertura do
Carnaval

Mais fotos no site da Prefeitura de Tocos
do Moji e no site do Tribuna Popular

Agradecimento
A diretoria do BLOCO CHUCHU BELEZA
representando todos os seus integrantes, aproveita este
meio de comunicação para expressar seu profundo
agradecimento a todos aqueles que, de uma forma ou de
outra colaboraram para a realização
de tão brilhante evento.
O sucesso do nosso trabalho continuará dependendo de
pessoas que apostam na valorização da cultura e talentos
de nossa população.
Que em 2013, outros também possam abraçar tão nobre
causa e assim possamos seguir buscando o título de
melhor carnaval do Sul de Minas.
Muito Obrigado!
Dinho e Waguinho
“ Nós de um grão de Terra construiremos um planeta.”
(Dinho)

Estudantes de Bom Repouso e de Tocos
do Moji ganham Medalhas na
Olimpíada Brasileira de Matemática
David José de Melo Júnior, da Escola Estadual Coronel Ananias de Andrade,
de Bom Repouso ganhou Medalha de Prata e Izaac Vítor da Silva da Escola
Municipal Ambrosina Maria de Jesus, do Distrito Sertão da Bernardina,
em Tocos do Moji ganhou Medalha de Bronze.
A Superintendência Regional de Ensino
de Pouso Alegre divulgou os resultados
obtidos na Olimpíada Brasileira de
Matemática 2011, que teve a participação
de estudantes de ensino fundamental do
6º ao 9º anos e ensino médio, com o apoio
da Jurisdição de Pouso Alegre. As
Olimpíadas são um projeto do MEC, que
tem como objetivo estimular o estudo da
matemática e revelar talentos na área. O
projeto conta, também, com o apoio do
Governo do Estado de Minas.
Onze cidades, sob a supervisão da SRE/

Pouso Alegre, participaram. No total,
ganharam 4 medalhas de ouro, 5 de prata
e 42 de bronze, divididas pelo municípios
de Cachoeira de Minas, Estiva, Extrema,
Heliodora, Munhoz, Ouro Fino, Pouso
Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São João
da Mata, Bom Repouso e Tocos do Mogi.
Na OBMEP 2011, o aluno Izaac Vítor
da Silva, da Escola Municipal Ambrosina
Maria de Jesus, no Distrito Sertão da
Bernardina, em Tocos do Moji, ganhou
Medalha de Bronze e o aluno David José
de Melo Júnior, da Escola Estadual

Coronel Ananias de Andrade, em Bom
Repouso, ganhou Medalha de Prata. A
Secretaria de Estado de Educação de MG
premiou, ainda, todo docent e de
estudante medalhista com um tablet, uma
placa de homenagem e uma assinatura
anual da revista do professo r de
matemática. Em 2 011, eles fo ram
premiados com Bolsas de Iniciação
Científica Jr. Mais informações e os
nomes completos dos vencedores por
município podem ser obtidas pelo site
www.obmep.org.br .

Resultado do Policiamento Rodoviário do Carnaval da 17ª Cia. da PM de Pouso Alegre
O policiamento rodoviário intensificou as fiscalizações nas rodovias com o emprego de 170 militares. Foram realizados 81
testes de etilômetros, com 13 prisões por embriaguez ao volante. 3.064 veículos foram fiscalizados, sendo 06 apreendidos.
Foram recolhidas 54 carteiras de habilitação e 33 Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Foram
lavrados 255 autos de infração, sendo 36 por inabilitados na condução do veículo. Foram apreendidos também 09 gramas de
maconha e 05 gramas de cocaína. Durante os cinco dias foram registrados 23 acidentes de trânsito, com 02 vítimas fatais.
Houve uma redução de 36% no número de acidentes sem vítima e de 8% no número de acidentes com vítima não fatal. O
número de acidentes com vítima fatal foi o mesmo do ano de 2011. Os dois acidentes com vítimas fatais ocorreram na noite
do dia 19, domingo, na rodovia MG 347, no município de Pedralva/MG (atropelamento) e o outro na manhã do dia 20,
segunda-feira, na rodovia MG 173, no município de Cachoeira de Minas/MG (saída de pista).
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Show de Zé Henrique e Gabriel em Senador José Bento entra para
a história do município como o maior público presente na cidade
Entre 20 e 25 mil pessoas compareceram para prestigiar o evento
O dia 25 de fevereiro de 2012 entrou
para a história de Senador José Bento.
Foi o dia em que registrou em sua
história, o maior público presente em
um show artístico. Para comemorar o
ani vers ári o de 4 9 a no s de
emancipação político administrativo,
o prefeit o Flávi o de So uza P into
trouxe para a cidade, a consagrada
du pl a sert anej a Zé Henri qu e e
Gabriel.

Para que o evento obtivesse todo
sucesso que aconteceu, a Prefeitura
mont ou u ma est ru t ura preparada
pa ra r ece ber u m eve nt o des t e
t a man ho . A e st i mat i va é q u e
estiveram no município para assistir
o espet ácu l o, ent re 2 0 e 2 5 mi l
pesso as. “P rat i cament e t o das as
ruas da cidade ficaram lot adas, foi
i m pres si o nan t e a mu l t i dão de

pessoas qu e vi eram para o no sso
município” comemora Flávio.
Diversas autoridades da região e
local também prestigiaram o evento,
como os vereadores de Senador José
Bent o, Roberto Mo reira, Teixeira,
Alexandre e Patrícia.
Os art istas e sua Banda ficaram
hospedado s na P ou sada Vale das
Montanhas que fica no mu nicípio.

Mais fotos no site do Tribuna Popular - www.tribunabm.com.br

Segurança da festa muito bem organizada
garante tranquilidade aos bentenses e visitantes
O prefeito de Senador José Bento
Flávio de Souza Pinto elogia e agradece
os trabalhos da Polícia Militar, nas
pessoas do s Comandantes Capi tão
Sandy, do Sargento Guilherme e demais
policiais que fizeram um excelente
trabalho de prevenção evitando que
ocorresse transtornos durante as
festividades.
Segundo Flávio, antes da festa, houve

um planejamento, tanto que houve várias
reuniões entre a PM e a organização da
festa. Durante essas reuniões, um dos
pontos que ficou acertado é que haveria
monitoramento por câmeras no local, o
que foi feito e deu resultado, pois não
houve nenhuma ocorrência fora do
normal e que afetasse a tranqüilidade de
quem estava participando.
“Gostaria de parabenizar todos os

Sargento
Guilherme

Policiais Militares, que compareceram
com várias viaturas e trabalharam na
festa, pelo empenho, competência e que
deixo u no sso povo t ranqüil o para
comemorar o aniversário de 49 anos do
nosso município” frisa o prefeito Flávio
e acrescenta “ t ambém ao s 41
seguranças da Siaseg que a Prefeitura
contratou e deu um grande suporte aos
Policiais”.

Capitão Sandy

Prefeito Flávio e o Capitão Sandy

Governador Anastasia visita
Senador José Bento no dia
do Aniversário da Cidade
No dia 1º de março, data em que
Senador José Bento comemora 49 anos
de emancipação política administrativa,
o município receberá pela primeira vez
na história a ilustre visita do Governador
de Minas, Antonio Anastasia. A visita
está marcada para às 10h, no Pátio do
Ginásio Poliesportivo.
O Governador só está indo a Senador
José Bento, graças ao bom
relacionamento e prestígio político do
prefeito Flávio de Souza Pinto, junto as
autoridades estaduais. Junto com o
Governador, além de prefeitos da região,
deputados, deverá estar presente o
Secretário Estadual de Desenvolvimento
Regional e Urbano, Deputado Federal

Bilac Pinto.
“Estou liso njeado, como toda a
população bentense, por esta visita tão
ilustre no dia do aniversário de nossa
cidade, ainda mais sendo esta a primeira
vez que um Governador de Estado vem a
Senador José Bento”, comemora o
prefeito Flávio e acrescenta “Claro que
vamos agradecer ao Governador pelo
carinho que tem com nosso município,
mas vamos aproveitar também para
mostrar a ele a importância da inclusão
da estrada Senador-Borda, no Programa
“Caminhos de Minas”, que implica no
asfaltamento para ligar regiões e outras
reivindicações que a nossa população
merece”.

Governador
Antonio
Anastasia
que estará
em Senador
José Bento
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DIRETO DA POLÍCIA
SD Talles
Tráfico de drogas
No dia 17 de fevereiro, a Polícia Militar
de Borda da Mata recebeu diversas
denúncias de que C. L. S., M. M. L. S. e
uma menor estariam praticando a venda
de entorpecentes, tráfico de drogas, e
durante patrulhamento, a guarnição PM
se deparou com os indivíduos citados,
em uma mesa de bar fazendo uso de

bebida alcoólica, logo foi efetuada a
abordagem e após realizada a busca
pessoal em C. L. S., foi encontrada em
sua posse uma pequena quantia de
maconha. Lo go , fo ram presos o s
envol vidos e apreendida a meno r,
sendo estes conduzidos à Delegacia
de Polícia.

Borda da Mata aproveitou o
Carnaval com segurança!
O período de Carnaval é bastante
conhecido por seus exageros, onde muitas
vezes os excessos, principalmente com o
consumo de bebida alcoólica, faz com que
as pessoas se tornem mais intolerantes e
passíveis de brigas/atritos. Porém,
segundo levantamento realizado pela PM
não houve crimes em potencial, os
registros que ocorreram foram apenas de

contravenções, e mesmo assim o número
de registro foi bastante reduzido. Vale
lembrar que os foliões puderam festejar
despreocupados, pois tanto a área de festa
quanto as imediações receberam intenso
policiamento/patrulhamento garantindo a
segurança da integridade física dos foliões
e de seus patrimônios (veículos
estacionados, pertences, etc.).

Polícia Militar durante o Carnaval
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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
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

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

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

Di stração ou arrogânci a?
Gente arrogante é incapaz de prestar atenção. Você está conversando com o arrogante, ele não presta atenção no que você está falando. Ele fica
pensando em outra coisa enquanto você fala. Ele não quer nem saber o que você está falando. Ele só está esperando você parar, para ele continuar
falando. O arrogante esquece uma frase do grande teólogo catarinense Leonardo Boff, que diz que “um ponto de vista é a vista a partir de um ponto”.
A vida que não se apequena, entre outras coisas, nos obriga a perceber essa multiplicidade de pontos de vista. O arrogante acha que só tem um ponto
de vista que vale: o dele. Aliás, o arrogante costuma dizer, e muito: “Só há dois modos de fazer as coisas: o meu e o errado. Vocês escolham”.
Mario Sergio Cortella, autor de Qual é a tua obra?, Ed. Vozes

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação
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
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG
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1º Dia da Saúde do Trabalhador Rural em
Bom Repouso em parceria com Emater,
Unicamp e Secretaria Municipal de Saúde
A EMATER-MG em parceria com a
UNICAMP e a colaboração da Secretaria
Municipal de Saúde, do Departamento
Municipal de Agricultura, do PSF –
Programa da Saúde da Família e do
CMDRS, promoveram no dia 10 de
fevereiro o 1º Dia da Saúde do
Trabalhador Rural em Bom Repouso.
A principal preocupação da EMATERMG é quanto à saúde e a segurança do
trabalhador rural e de sua família. Esse
trabalhador é a pessoa mais importante
para o setor agrícola e é de fundamental
importância o planejamento de ações
assistenciais à saúde e melhor qualidade
de vida para o homem do campo. O evento

teve como principais objetivos:
- Exames e consultas com a equipe
médica da UNICAMP para quem utiliza,
manipula e aplica agrotóxicos em lavoura;
- Prevenção ou erradicação de agravos
(doenças, sequelas, etc.);
- Controle ou eliminação de riscos com
medidas de prevenção à saúde do homem
no campo;
- Evitar problemas causados pelo uso
inadequado dos agrotóxicos (descarte de
sobras de caldas, uso em excesso,
descarte de sobras de lavagem de
equipamentos, etc.);
- Respeitar o período de carência (
redução dos resíduos nas culturas);

- Evitar o uso de produtos sem registro
(trabalhar junto aos órgãos competentes);
- Identificar os produtos mais
frequentemente utilizados para cada
lavoura;
- Conscientizacão e capacitação do
produtor no uso correto dos agrotóxicos;
- Uso dos EPIs;
- Divulgar informações obtidas,
visando a prevenção desse tipo de
agravo e contribuindo assim para o
planejamento e organização dos serviços
de saúde;
- Orientação e atendimento médico aos
agricultores que estejam manipulando
agrotóxicos.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 478/2011
“Dispõe sobre o Fundo Municipal de
Assistência Social e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
no uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a Câmara Municipal aprova
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de
Assistência Social – FMAS, Instrumento de
captação e aplicação de recursos, que tem
por objetivo proporcionar recursos e meios
para o financiamento das ações na área de
Assistência Social, vinculado à Prefeitura
Municipal de Borda da Mata
Art. 2º Constituirão receitas do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS:
I - recursos provenientes das transferências
dos Fundos Nacional e Estad ual de
Assistência Social;
II - dotações orçamentárias do Município
e recursos adicionais que a Lei estabelecer no
transcorrer de cada exercício;
III - doações, auxílios, contribuições,
subvenções e transferências de entidades
nacionais e internacionais, organizações
governamentais e não-governamentais;
IV - receitas de aplicações financeiras de
recursos do Fundo, realizadas na forma da
Lei;
V - as parcelas do produto de arrecadação
de outras receitas próprias oriundas de
financiamentos das atividades econômicas, de
prestaç ão d e serviç os e de outras
transferências que o Fundo Municipal de
Assistência Social terá direito a receber por
força da Lei e de convênios no setor;
VI - produto de convênios firmados com
outras entidades financiadoras;
VII - doaç ões em espéc ies feitas
diretamente ao Fundo;
VIII - outras receitas que venham a ser
legalmente instituídas.
Parágrafo Único - Os recurs os que
compõem o Fundo serão depositados em
instituições financeiras Oficiais, em conta
especial sob a denominação - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- FMAS.
Art. 3º - O FMAS será gerido pela
Secretaria de Assistência Social, sob orientação
e controle do Conselho Municip al de
Assistência Social.
§ 1º - A proposta orçamentária do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS,
deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal
de Assistência Social e constará do Plano
Diretor do Município.
§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS - integrará o
orçamento do Departamento Municipal de
Assistência Social.
Art. 4º - Os recursos do Fundo de
Assistência Social - FMAS - serão aplicados
em:
I - financiamento total ou parcial de
programas e projetos de Assistência Social
desenvolvidas pelo Departamento Municipal
de Assistência Social responsável pela
execução da Política de Assistência Social ou
por órgãos conveniados;
II - pagamento pela prestação de serviços
a entidades conveniadas de direito público e
privado para execução de programas e
projetos específicos do setor de assistência
social;
III - aquisição de material permanente e de
outros
insumos
necessários
ao
desenvolvimento dos programas;
IV – construção, reforma, ampliação,
aquisição ou locação de imóveis para
prestação de serviços de Assistência Social;
V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão, planejamento,
administração e controle das ações de
assistência social;
VI - desenvolvimento de programas de
capacitação e aperfeiçoamento de recursos
humanos na área de assistência social;
VII - pagamento dos benefícios eventuais,
conforme o disposto no inciso I do art. 15 da
Lei Orgânica da Assistência Social;
VIII - constituir outros ativos e contratar
assessoria e serviços na área.
Art. 5º - O repasse de recursos para as
entidades e organizações de assistência social,
devidamente registradas no CNAS, será
efetivado por intermédio do FMAS, de
acordo com critérios estabelecidos pelo
Conselho Municipal de Assistência Social.
Parágrafo Único - As transferências de
recursos para organizações governamentais e
não governamentais de Assistência Social se
processarão mediante convênios, acordos,
ajustes, e/ou similares, obedecendo a legislação
vigente sobre a matéria e de conformidade
com os programas e projetos aprovados pelo
Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 6º - As contas e os relatórios do gestor

do Fundo Municipal de Assistência Social
serão submetidos à apreciação do Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS,
mensalmente, de forma s intética e,
anualmente, de forma analítica.
Art. 7º - No final do exercício financeiro, o
saldo positivo será transferido para o
exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo
para assegurar a continuidade das ações
programadas e constantes do orçamento do
orgão ao qual está vinculado.
Art. 8º - A contabilidade evidenciará a
situação financ eira, patrimonial e
orç amentária do Fundo Munic ipal de
Assistência Social, conforme legislação
pertinente.
Art. 9º - A contabilidade permitirá controle
prévio , co ncomitante e subseq uente,
informando apropriações, apurando custos
de serviços, interpretando e avaliando com
os instrumentos de sua competência os
resultados obtidos.
Art. 10 – A contabilidade será feita por
profissionais habilitados, emitindo relatórios
mensais de gestão dos custos dos serviços,
ass im c omo os b alancetes do Fundo
Municipal de Assistência Social.
Art. 11 - Para atender às despesas
decorrentes da implantação da presente Lei
fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no
presente exercício, Crédito Adicional Especial
até o valor de R$ 1.000,00, obedecendo as
prescrições contidas nos incisos I a IV, do
parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal n°
4320/64.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente as contidas na Lei
Municipal 1.208 de 15 de dezembro de 1.998.
Sala das sessões, 12 de dezembro de 2011

Proposição de Lei nº 479/2011
“Dispõe sobre criação do Conselho
Municipal de Educação”.
A Câmara Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, aprovou e eu,
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal
de Educação de Borda da Mata, órgão
colegiado, integrado ao Sistema Municipal de
Ensino , de natureza p articipativa e
representativa da comunidade na gestão de
educação, o qual passa a ser disciplinado nos
termos da presente Lei:
Art. 2º - O Conselho Municipal de
Educação exercerá as funções de caráter
normativo, cons ultivo, deliberativo e
fiscalizador das políticas públicas municipais
para educação, devendo construir-se em um
ins trumento de assessoramento, com
autonomia e clareza do seu papel, em prol da
melhoria da educação pública municipal.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal
de Educação:
I- promover a discussão das políticas
educacionais municipais, acompanhando sua
implementação e avaliação;
II- acompanhar e avaliar a qualidade do
ensino no âmbito do Município propondo
medidas que visem o seu aperfeiçoamento;
III- manifestar-se sobre assuntos e questões
de natureza educativa e pedagógica, proposta
pelo Poder Executivo Municipal;
IV- participar de reuniões de tomadas de
dec isões quanto ao desempenho,
aproveitamento dos alunos;
V- verificar o cumprimento do dever do
Poder Público Municipal para com o ensino,
em conformidade com a Legislação pertinente;
VI- acompanhar projetos ou planos para
contrapartida do Município em convênios
com a União, Estados, Universidades e outros
órgãos de interesse da educação;
VII- emitir parecer prévio sobre o processo
de cessação, a pedido de atividades escolares
de estabelecimentos ligados ao sistema
Municipal de Ensino.
VIII – analisar e divulgar resultados de
estudos, pesquisas estatísticas sobre a
situação do ensino municipal encaminhados
pela Secretaria Municipal de Educação;
XIX – acompanhar e fis calizar os
programas suplementares de assistência ao
educando, garantindo acesso igualitário
àqueles com necessidades especiais;
X – sugerir diretrizes a serem seguidas para
sanar os problemas quanto as causas de
evasão e repetência;
XI – manifestar-se sobre os recursos
destinados à educação no Município;
XII – elaborar seu Regimento Interno a ser
baixado por portaria do Prefeito Municipal.
CAPITULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º - O Conselho Municipal será

dirigido por uma diretoria formada por:
Presidente, Vice-Presidente e Secretário e um
Representante do Setor Pedagógico; será
composto por nove membros titulares e igual
número de suplentes, nomeados por portaria
pelo Sr. Prefeito Municipal.
I)- Representante do Setor Pedagógico do
Departamento de Educação;
II)-Representantes do Poder Executivo
Municipal – Departamento Municipal de
Educação
III)-Representantes de Pais de Alunos;
IV)-Representantes dos Diretores da Rede
Municipal de Ensino;
V)-Representantes dos Professores da
Rede Municipal de Ensino;
VI)-Representantes dos alunos das Escolas
Públicas – EJA
VII)-Representantes dos Serviços
Técnicos administrativos das Es colas
Municipais;
VIII)- Representantes do Conselho Tutelar;
§ 1º - Os membros do Conselho constantes
dos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, e VIII
serão eleitos com seus respectivos suplentes
em assembléias convocadas para esse fim e
indicados ao Prefeito Municipal que os
designará para exercer suas funções.
§ 2º - As funções dos membros do Conselho
não serão remuneradas.
§ 3º - As funções dos membros do Conselho
serão consideradas de relevante interesse
social e o seu exercício terá prioridade sobre
o de qualquer cargo público municipal de que
sejam titulares os seus membros.
CAPÍTULO IV
DO MANDATO
Art. 5º - O mandato do Conselho Municipal
de Educação será de 2 anos, podendo haver
recondução por mais 2 anos. O VicePresidente e o Secretário serão escolhidos
dentre os conselheiros nomeados. O VicePresidente substituirá o Presidente em seus
impedimentos eventuais.
Art. 6º - Ocorrendo impedimento legal,
licenciamento ou afastamento do membro
titular, o suplente assumirá enquanto perdurar
o impedimento, licenc iamento ou
afastamento.
Art. 7º - Nos casos de afastamento
definitivo do membro titular e do respectivo
suplente, o Conselho Municipal de Educação,
no prazo de trinta dias, a contar do primeiro
dia de vacância, organizará a eleição para a
escolha do novo representante para conclusão
do mandato, na forma do § 1º do art.4º salvo
se faltar menos de cento e oitenta dias para a
realização de novas eleições.
Parágrafo único – Será considerado como
afas tamento definitivo a ausência não
justificada do conselheiro a três sessões
consecutivas ou a cinco alternadas.
Art. 8º - O Presidente e o Vice-Presidente
do Conselho Munic ipal de Educação,
escolhidos dentre os conselheiros nomeados,
serão eleitos por um período de dois anos,
podendo ser reeleitos para outro período
consecutivo.
CAPITULO V
DA
ESTR UTUR A
E
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
Art. 9º - O suporte técnico e administrativo
necessário ao funcionamento do Conselho
Municipal de Educação é da responsabilidade
do Departamento Municipal de Educação.
Art. 10 - O Conselho Municipal de
Educação reunir-se-á ordinariamente a cada
bimestre e sempre que convocado
extraordinariamente pelo Presidente, por
iniciativa próp ria ou atend endo a
requerimento da maioria simples de seus
membros efetivos.
Parágrafo Único – Caberá ao Presidente
do Conselho o voto de desempate.
Art. 11 - As decisões do Conselho
Municipal de Educação serão proclamadas
pelo Presidente, com base nos votos da
maioria vencedora e terão a forma de resolução
e parecer, conforme o caso.
CAPITULO VI
DAS DISPOS IÇÕE S GE RAIS E
TRASITÓRIAS
Art. 12 A composição do Conselho
Municipal de Educação dar-se-á no prazo
máximo de 30 dias, a contar da publicação
desta Lei.
Art. 13 - O Conselho Municipal de
educação terá sua sede nas dependências do
Departamento de Municipal de Educação.
Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das sessões, 12 de dezembro de 2011
Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente da Câmara
José Quirino de Alvarenga Neto
Vice Presidente
José Alfredo do Couto
Secretário

Prefeitura de Senador José
Bento realiza concurso
público para diversos cargos
No dia 26 de fevereiro foi realizado,
na Prefeitura de Senador José Bento,
concurso públ ico para preencher
cerca de 5 0 vagas distribuídas em

vários cargos. O concurso ocorreu
dentro da mais absoluta normalidade,
não sendo regi st rado nenhu m
imprevisto.

Prefeito de Borda da Mata
assina convênio na área da
Saúde em Belo Horizonte
No dia 23 de fevereiro, o prefeito
Edmundo Silva Júnior esteve em Belo
Horizonte, onde assinou um convênio
que receberá verbas que serão

destinadas a Saúde Pública. Ele ainda não
decidiu onde serão investidos esses
recursos, mas acredita que deva ser no
bairro Santa Rita.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA GUARDA MIRIMIRMÃ MARTHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MARCELA MARY DOS SANTOS MONTEIRO, presidente da GUARDA MIRIM
IRMÃ MARTHA, tendo em vista a proximidade da expiração do prazo do mandato
da atual Diretoria, na forma do artigo 12, I, c/c o artigo 15, § único, 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 30 de março de 2012, na sede da entidade à 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 de presentes, PARAA ELEIÇÃO DA DIRETORIAE CONSELHO
FISCAL DA INSTITUIÇÃO, PARA O TRIÊNIO 2012/2015.
O prazo para apresentação de chapa de constituição da Diretoria e Conselho
Fiscal encerrar-se-á no dia 23 de março, às 17:00 horas, no final do expediente da
secretaria.
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, 29 de fevereiro de 2012.
Marcela Mary dos Santos Monteiro
Presidente da Guarda Mirim Irmã Martha

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
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

Salve sua família
O inimi go vem destru indo as
estruturas de nossas famílias. Ele está
fazendo as pessoas de marionetes, para
qu e não obedeçam mais a Deu s.
Qu ando não mais obedecemos a
Deus,vivemos na desordem, e a nossa
so ciedade cai u nesse erro! Nossa
geração, quem sabe,seja a que mais
gritou a independência de Deus. E daí
vem a desordem e todo sofrimento que
vivemos.
Mu it os homens, co m 5 0 ano s,
começam a trair sua própria esposa. E
vamos fazendo o que nos dá vontade,
seguindo somente as paixões, com o
seguinte pensamento: “Encontrei minha
felicidade e ninguém, nem Deus,pode
tirar”. Quantas mulheres também vivem
dessa forma.
Irmão s, nós estamos indo nessa
loucura! Queremos fazer como os
artistas fazem, como as novelas fazem…
Isso é loucura! Deixe-me ser mais franco:
muita gente de Igreja, de comunidade e
de grupos de oração está caindo nisso
também. Eu tenho qu e dizer com
franqueza: É loucura, meu irmão, é
preciso criar juízo! Cuidado com esse
vírus! A nossa sociedade pegou uma
virose, o vírus da rebeldia. Busca-se a
independência de Deus. Deixe-me dar
um exemplo: é como a gripe: ela é chata,

perdemos o paladar, a comida continua
com o mesmo gosto, mas para nós ela
perdeu o sabor e a deixamos de lado. A
gripe derruba a gente, e o que causou
tudo isso? Um vírus bem pequeno.
Se o vírus o pegou e a sua mulher,ou
seu esposo virou o maior chato, se seu
casamento não presta mais, não tem mais
sabor, desculpe-me a sinceridade: seu
casamento não perdeu o sabor, é você
quem pegou o “vírus”. O seu casamento
não é uma desgraça. Crie juízo na sua
cabeça! Estou receitando para você um
“antibiótico” contra esse “vírus”. E se
este o pega rápi do é porqu e seu
organismo está fraco; o mesmo vale para
o espiritual. A nossa sociedade precisa
de pessoas firmes; é com o martírio que
se constrói a própria família.
Deus está precisando de mártires,
capazes de construir sua família no
sofrimento. A nossa sociedade não
aguenta o sofrimento e toma remédio
para aliviar a dor. Deus quer que você
gaste, sem medo, sua vida. Repita: “Eu
e minha casa serviremos a Deus”!
Deu s
abenço e
você!
Seu irmão, Monsenhor Jonas Abib,
Fundador da Comunidade Canção Nova
e Presidente de Honra da Fundação João
Paulo II. É autor de 48 livros, milhares
de palestras em áudio e vídeo.

Leia mais artigos de Monsenhor Jonas
Abib no site do Tribuna Popular em
CANTINHO DA REFLEXÃO
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Prefeitura de Tocos do Moji
inicia construção da Estação
de Tratamento de Água
do Distrito Fernandes
No ano passado, o prefeito de Tocos
do Moji esteve em Belo Horizonte, onde
assinou co nvêni o na SE DRU –
Secretaria de Desenvo lvi ment o e
Política Urbana no valor de 150 mil reais
para co nst ru ção da Est ação de
Tratamento de Água do Distrito dos
Fernandes. E agora, a Prefeitura já
iniciou a obra.
Essa verba foi conseguida através do
Deputado Federal e Secretário Estadual
de Desenvo lviment o e P ol ít ica
Urbana(SEDRU) Bilac Pinto.
Segundo o prefeito Antonio Rosário,
essa obra é de suma importância, pois
dará solução a um problema antigo do

Distrito e de acordo com ele, ela deve
ficar em mais de 200 mil reais, sendo
que a diferença do convênio será com
recursos próprios.
A Prefeitura adquiriu um terreno de
405 m² de Vicente Onório Alves no valor
de 24 mil reai s, onde est ão sendo
erguidos os reservatórios e a casa de
manutenção. Esse terreno é anexo ao
que está localizada a atual caixa d´água.
“Esta o bra vem at ender uma
reivindicação antiga da população, já
que anteriormente este benefício esteve
muito próximo de ser concluído, mas
só agora nesta administração o povo
será atendido”, frisa Antonio Rosário.

Construção da Estação de Tratamento de Água no Distrito dos Fernandes
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Festa da Apae de Borda da Mata já tem data marcada
Será de 31 de maio a 03 de junho
A Festa da Apae de Borda da Mata
dest e ano j á est á co m data para
marcada para o final de maio e começo
de junho(31/05 a 03/06).
A festa será no mesmo padrão do
ano passado, sendo a parte artística,
como shows e festi val sertanejo ,
co ordenado s pelo Locu tor Dani el
Ribeiro, que doou uma Moto nova
para o Bingão da Apae. É bom lembrar
que a renda das vendas da cartela do

bingo da moto e o show de prêmios é
exclusivamente para a Apae, assim
como o que os festeiros arrecadarem.
Os festeiros deste ano são: Moacir
da Pastelaria; Joãozinho da Selaria;
Roberto do Sertãozinho; Flávio da Boa
Vista; Laércio Mira do Cervo e Ivo do
Barro Amarelo.
Além dos bingos e do festival, ainda
haverá sho ws du rant e o s dias da
festa.

Moto do Bingo da Apae

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

Aqui a qualidade faz a diferença
Manipulação de Fórmulas em geral
“A fórmula exata da confiança”

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
Há 36 anos levando saúde até você

Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)
SENADOR
JOSÉ
BENTO

Site: www.pousadavaledasm ontanhas.com .br
Distância
do Centro:
1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741
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Carnaval em Bom Repouso...
O Carnaval de Bom Repouso, promovido pela Prefeitura, este ano também esteve bastante animado. A prefeitura contratou uma Tenda que ficou na entrada do
Clube Literário e Recreativo e o baile, animado pela Banda Luxor, foi no recinto do Clube. Foram quatro dias de Carnaval, de
sábado dia 18 até terça, dia 21, com duas matinês, no domingo e na terça-feira.

Veja alguns flashes do Carnaval na cidade:

Nota Explicativa da Prefeitura de Bom
Repouso sobre Projetos de Lei enviados
à Câmara Municipal em fevereiro
No dia 09/02/2012 foi enviado a Câmara de Vereadores de Bom Repouso, 05 projetos de lei para
suplementação de fichas no orçamento de 2012. Os projetos são:
590/2012 – Valor R$ 845.707,17 – Calçamentos das ruas no Bairro Nova Aurora (Joaquim Simplício),
Bairro Cruzeiro (Jose Ary), imediações do poliesportivo e proinfância e construção da praça do bairro
Campo Alegre (dinheiro operação de credito BDMG) aprovado em 2010 por unanimidade pela Câmara
de Vereadores, com inicio das obras em 2012 por motivo de prazos de Licitação.
591/2012 – Valor R$ 303.559,88 – Construção da Escola Atilio da Silva Brandão – Convenio 1772/
2011 da Secretaria Estadual de Educação (dinheiro do Estado).
592/2012 – Valor R$ 100.000,00 – Calçamento Bairro Marques mais duas ruas da Capelinha - Convenio
SEGOV (dinheiro do Estado).
593/2012 – Valor R$ 673,235,65 – Construção Proinfância – Convenio 701991/2010 com o FNDE
(dinheiro do Governo Federal).
594/2012 – Valor R$ 238.622,43 – Contrapartida Escola e Calçamentos (dinheiro da prefeitura)
Colocado em votação 4 vereadores votaram a favor (Daniel Ribeiro Brandão, Edelmo Marcondes da
Costa, Gilberto Antônio Simões e Marcelino Pedro Gonçalves), 3 vereadores votaram contra e 1 absteve,
o voto do presidente (Sebastião Carlos de Andrade) só acontece em caso de empate.
“Resta esclarecer a população que os recursos são de convênios em parceria com Estado e Governo
Federal, específicos para as obras e não está sendo desviado dinheiro de nenhuma outra área da administração
e nem fazendo novo empréstimo”, frisa o Prefeito Edmilson Andrade.

Professores da Rede Municipal
de Ensino de Bom Repouso
realizam Curso sobre
Método Fônico
Nos dias 31 de janeiro e 1º de
fevereiro, na Escola Municipal
Prefeito Atílio da Silva Brandão,
de Bom Repouso, foi realizado
o curso sobre o método fônico
para
capacitação
dos
professores da rede municipal.
É um método eficaz, agregando
componentes lúdicos e
multissensoriais que aceleram
o processo de alfabetização.
Para t rabalhar co m esse
mét odo, cada professor
recebeu um kit com uma cartilha,
a “Casinha Feliz” e um CD com
mú sica,
instru ment os
importantes para motivar a
aprendizagem.

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

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

Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Panificadora
Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha Pão
de Torresmo Salgadinhos

Tel.(35)3445-2161

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

Fazemos lanches nos fins de semana - das 18h30 às 0h

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

Prefeitura de Borda da Mata libera
trânsito na Avenida João Olivo Megale
O prefeito Edmundo Silva Júnior já
liberou o trânsito na Avenida João Olivo
Megale, onde o cal çamento já foi
finalizado. O prefeito, em seu último
Programa “Falando com o prefeito” pela
Rádio Ativa, afirmou que liberou para
que, com o trânsito de veículos, onde
foram colocadas as manilhas, se der
algum defeito, poderá ser corrigido o
quanto antes possível e que logo, será
terminada a parte de paisagismo e assim,
as obras da Avenida João Olivo Megale
será finalizada.

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
Avenida
João
Olivo
Megale

E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Anuncie no site do Tribuna Popular

