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E sc ola M unicipa l D iv a R ibe iro dos Sa ntos do ba ir ro Sa nta R ita de
B or da da M a ta v e nc e c oncur so do Sis te m a de Ensino NA M E/COC
Tocos do Moji é habilitado mais uma
vez pelo Circuito Serras Verdes para
o recebimento do ICMS Turístico
Mais uma vez o município
de Tocos do Moji é habilitado
pelo Circuito Serras Verdes
para o recebimento do ICMS
Turístico. A previsão é cada
dos 17 municípios habilitados
receba algo em torno de R$
130 mil, o que dá mais de R$ 2
milhões/ano para o Circuito
Serras Verdes.

Professora Ivana,
responsável pelo
Projeto Vencedor,
aplicando aos
alunos
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Associação Atlética União
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Reflexão
“Notícia: produto à venda”
Usamos a célebre frase da professora,
jornalista e escritora Cremilda Medina
para iniciar uma importante reflexão
sobre o nosso tr abalho:imprensa
interiorana. Os mais diversos setores da
sociedade já tiveram demonstrações
suficientes sobre a importância dos
veículos de comunicação nas cidades,
instituições e empresas. Apesar do
reconhecimento na região, como em
outros cantos “do interior”, muitos se
comportam como se o jornalismo e os
jornalistas fossem atividades de mero
lazer, oportunidade para promoções e de
“penetrar em festas.”
Empresários e “socialites”lembram-se
de sol icitar mat érias sobr e sua
atividades profissionais, hobbys e
egocentrismos, mas não hesitam em
recusar anúncios, assinaturas e se
indignar quando são informados que
determinadas matérias são publicitárias,
devendo ser pagas. Outros, além do
desrespeito, chegam a tratar jornalistas
e colaboradores dos veícul os de
comunicação com desprezo, obrigando
esses PROFISSIONAIS a mendigar
ingressos, convites e entradas em
eventos, que são prestigiados pela
presença dos comunicadores e não
contrário.
Alguns casos chegam perto da
violência, como já aconteceu. Tudo isso
faz nec essária a explicação
aparentemente óbvia de que jornalismo
é uma profissão, com importância,

utilidade, técnicas e critérios próprios.
Também é importante esclarecer que para
o jornal, a revista, o programa de rádio
existirem é preciso pagar a conta desses
serviços, o que compreende material e o
mais importante: pessoas qualificadas
para as funções pertinentes ao
jornalismo.
O pagamento das notícias acontece
através de anúncios e assinaturas (no
caso dos impressos). Portanto, aos que
apreciam o trabalho dos jornalistas,
desejam informações de sua cidade, de
seus amigos, de parentes e àqueles que
ainda não perceberam que o jornalismo
é uma profissão regulamentada pelas
Leis do país, fica a informação de que
“notícia é um produto à venda” e o
pedido: quando alguém visitá-lo para
solicitar um anúncio ou assinatura,
reflita sobre como seria o mundo sem
imprensa e como a comunicação pode
ser út il para a sua promoç ão, a
efetivação de negócios e a construção
de uma sociedade melhor, não aquela
distante, mas a sociedade em que você
vive e onde pessoas TRABALHAM ,
produzindo e vendendo, de forma
profissional e ética, as NOTÍCIAS.
Al exandre Wagner da Si l va é
publicitário, empresário, jornalista e
Presi de nte do Si ndi c ato dos
Proprietários de Jornais, Revistas e
Similares do Estado de Minas Gerais –
Sindijori/MG

Farmácia de Minas de
Senador José Bento sofre ação
de vândalos e Prefeitura tem
um prejuízo de mais de 20
mil reais em medicamentos
A Farmacêutica Liliane Cristina do
Prado, responsável técnica da Farmácia
de Minas do Município de Senador José
Bento, situada na rua Dr. João Beraldo
71, Centro, ao chegar pela manhã no dia
29 de outubro para trabalhar, assim que
abriu a farmácia notou que a mesma
estava sem energia elétrica, procurou
alguns vizinhos próximos a farmácia e
perguntou se fazia muito tempo que a
energia havia acabado e eles
responderam que em suas casas havia
energia e que naquele dia não havia tido
falta de energia. Então a Farmacêutica
Liliane dirigiu-se até o padrão e verificou
que o mesmo estava com o lacre da Cemig
arrancado e o padrão desligado,
imediatamente ela foi até a geladeira onde
armazenava os medicamentos que
necessitam de refrigeração e as Insulinas
de toda a população de Senador José
Bento, e verificou que todas as
medicações e insulinas estavam fora da
temperatura adequada aos
padrões de refrigeração que é
até 20º C então chegou à
conclusão que todos os
medicamentos ali armazenados,
haviam perdido seus efeitos
farmacológicos, já que não se dá
para saber em que dia esse
padrão foi desligado pois no
final de semana a farmácia não
abre. Assim a Farmacêutica
Liliane se viu no dever de
comunicar a Policia Militar para
efetuar o Boletim de Ocorrência e a
Secretaria de Saúde, Maria Renata
Fernandes que imediatamente

CRAS de Bom Repouso promove oficina de
confeitaria para mulheres e jovens do Bolsa Família

comunicou a Superintendência de Pouso
Alegre (GRS) que é responsável pelo
Município que a orientou de como
deveria proceder em relação ao
acontecido. A GRS informou que no
momento não possui Insulinas em
estoque para fornecer ao município, e que
o município ficaria sem a medicação até
a próxima remessa que será em meados
do mês de dezembro. A Prefeitura de
Senador José Bento obteve um prejuízo
de mais de 20 mil reais, e terá que comprar
a medicação com seus recursos próprios,
pois sem ela a população não pode ficar.
Os medicamentos são parte importante
da atenção à saúde, não só salvam vidas
mais também promovem a saúde e
previnem doenças. Acesso a
medicamentos é direito humano e
fundamental de todos.
Por isso devemos respeitar os
patrimônios públicos para que possamos
continuar a usufruir desse direito.

Todas as quartas-feiras das 13h30 às 17h acontece o curso de chocolate com parceria com aAssociação São Vicente de Paula
– A Conferência Santa Paulínia, sendo a coordenadora a Sra. Leonor, onde mães e jovens das famílias cadastradas no Bolsa
Família estão tendo a oportunidade de aumentar sua renda familiar,confeccionando doces de chocolate.

CRAS de Bom Repouso cria Clube dos Desbravadores

Está sendo criado pelo Cras de Bom Repouso o Clube dos Desbravadores, coordenado pela diretora dos desbravadores
Luciana Santos, com juvenis de 10 a 14 anos que tem como objetivo trabalhar as partes físicas, mentais e espirituais.

CRAS de Bom Repouso comemorará
aniversário da cidade com várias atividades
O Cras de Bom Repouso estará comemorando dos dias 12 a 16 de dezembro a Festa de Aniversário da cidade.
A Coordenação informa que haverá várias atrações envolvendo educação, saúde, lazer e assistência social.

Anuncie no
Tribuna Popular

FOX
PAPELARIA

Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

Venha conferir
nossos preços!!!

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Farmácia de Minas em
Senador José Bento

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira
CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

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

Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG

ATENDENDO EM TOCOS DO MOJI

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

Rua José Tomáz Cantuária,105 - Tocos do Moji - MG

Tels.:(35)3445-6225/9862-0820
“Se eu tivesse um único dólar, investiria em propaganda.”
Henry Ford

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

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2012
Mês
Dia
Janeiro
16 - 31
Fevereiro
15 -29
Março
15 - 30
Abril
16 - 27
Maio
15 - 31
Junho
15 - 29
Julho
13 - 31
Agosto
15 - 31
Setembro
14 - 28
Outubro
15 - 31
Novembro
14 - 30
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Márcio Lobão
Locução e Eventos
Locutor, radialista, DJ e sonorização
Telefones:

(35)3445-1745/(35)9972-7369
E-mail: marciolocutoredj@hotmail.com

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

Associação Atlética União
vence 1º Campeonato Prato
da Casa de Borda da Mata
Disputado por quatro equipes, o
1 º Cam pe o nat o P r at o da Cas a,
o rganizado por P ir ina Sho x, no
Campo do Burac ão e m Bo rda da
Mata teve como campeão o time
Ass o c iaç ão Atl é ti c a U nião que

O Centro de Estética Avançada,

Tatiana Di Russo,

trouxe para você

do 19º Congresso Científico Internacional de Estética uma grande novidade,

LIPOCAVITAÇÃO, para gordura localizada, celulite, etc.
E muito mais...

Depilação definitiva a laser - Light Sheer
Carboxiterapia
Aproveite a promoção do novo lançamento
Radiofreqüência
Pacotes a preços incríveis!!!
Vibrocell
R. Alfeu Duarte, 123 - São Judas Tadeu - Borda da Mata -

3445-2237/9967-9999

Grandes tratamentos com pequenos preços!!!

Borda da Mata ganha mais uma Clínica Médica
É a CLÍNICA SÃO LUCAS no bairro São Judas Tadeu
com atendimento médico e fisioterapeutico especializado

di s put o u a f i nal no di a 04 de
novembro, às 10h.
O campeonato teve apoio total de:
N or de s te Ar te s; Br uno N e gr ão ;
P anif i c ado ra P r i mo r e N egr ão
Comunicação Visual.

Time Campeão

É com muito prazer e satisfação que a empresa ERGO-PA Consultoria, Fisioterapia & Gestão em Saúde Ltda vem através da
CLÍNICA SÃO LUCAS e seus profissionais trazerem para Borda da Mata e região um atendimento especializado de muita
responsabilidade e respeito com seus pacientes. O mundo atual está cada vez mais exigente e seletivo quando falamos em saúde.
Hoje em dia na busca de resultados satisfatórios cada profissional tem que estar atualizado e sempre buscando novos
conhecimentos. Então é através desse pensamento que a CLÍNICA SÃO LUCAS oferece a você de Borda da Mata e região um
atendimento especializado, atualizado onde os profissionais buscam a melhor solução para o seu problema. Venha nos conhecer!

Áreas de
atendimento

Revelação do
Campeonato com
Pirina

Médica
Neurologia
Pediatria
Endocrinologia
Clínica Geral
Fisioterapeutica
Neurológica (adulto e infantil)
Traumato- ortopédica
Esportiva
Cardiorrespiratória
Geriátrica
Estética
DTM
Pilates (solo)
Saúde do trabalhador
RPG (breve)

Painho entrega o
troféiu ao
campeão

Profissionais que atendem na nova Clínica:
MÉDICOS
Dr. Marcelo Massote Toledo
(Neurologia)
CRM / MG-46235
Dr. André Luiz Rosa Xavier
(Endocrinologia/ Clinica Geral)
CRM/MG-44501
Dra. Gina Valéria Santozzi Giorgetti
(Pediatria)
CRM/MG-44501

FISIOTERAPEUTAS
Dr. Adílio Gonçalves de Souza
CREFITO 4/13354F
-Fisioterapia Esportiva
-Fisioterapia Traumato Ortopédica
-Medicina do Esporte e Atividade
Física
-Saúde do Trabalhador
Dr. Júlio Cezar Delfino da Rosa
CREFITO 4/135917F
-Fisioterapia Esportiva

-Fisioterapia Traumato-Ortopédica
-Fisioterapia Neurológica (Adulto e
Infantil)
-Educador Físico
Dr. Juscelino Sérgio Amâncio
CREFITO 4/134366F
-Fisioterapia Respiratória (adulto e
infantil)
- Terapia Intensiva
-Segurança do Trabalho
-Espirometria
-Fisioterapia Neurológica (Adulto e
Infantil)
Dr. Cristiane Fátima Cunha
CREFITO 4/164682F
-Acumpultura
-Estética
Dr. Ioná Mariele Pereira Junqueira
CREFITO 4130208F
-Pilates solo convencional
-Pilates grupo especial (idosos e
gestantes)

2° Encontro dos “Amigos do
Botafogo” em Borda da Mata
Bruno Mendes, revelação do Botafogo do Rio e o Goleiro
Aranha do Santos F.C. serão algumas das atrações
No dia 15 de dezembro, acontecerá
em Borda da Mata mais uma edição
do “Amigos do Botafogo”, o encontro
anual dos ex-atletas da escolinha do
Juarez e seus convidados.
Ser ão re alizados três jogos no
Estádio Municipal Waldir de Melo
começando à partir das 14h.
No jogo de fundo, terá a presença
de vários atletas profissionais tais
co mo : Juli ano do G uarani de
Campinas; Lê do Sport Cristal do

Peru; Aislan do Sion da Suíça; Elias
do At lé ti co P ar anae ns e; D ei vi d
Sacconi do Sendai do Japão; Aranha
do Sant os F.C.; Ale xandre da
Portuguesa; Marquinho, ex PSU da
Holanda e Bruno Mendes, atacante
revelação do Botafogo do Rio de
Janeiro e vários outros.
A entrada é franca e a comissão
or gani zado ra c onvida a to dos os
amantes de futebol para a maior festa
do Futebol Bordamatense.

Um dos
jogos do
ano
passado

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
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Interior da Clínica São Lucas, localizada na Av. Lauro Megale, 230 - Tel:3445-2326

Transição Municipal - Show democrático
Apesar do r igo r da Lei de
Responsabilidade Fiscal, infelizmente,
al guns pref eit os que não for am
reeleitos ou que não conseguiram
eleger seus candidatos repassam para
seus sucessores uma prefeitura em
fr angalhos . Falt am docum ento s,
projetos e até mesmo chaves. Em
alguns municípios, os atuais chefes do
Executivo, depois da derrota nas urnas,
si mpl esm ent e dei xam salár ios e
fornecedores atrasados, entre outros.
Em época de posse sempre nos
chegam notícias das mais esdrúxulas,
como prefeito eleito que encontra
prefeitura sem documentos, ex-prefeito
que não ent rega a c have, apaga
arquivos dos computadores, etc. Não
recebem, como deveriam, a equipe de
transição do novo gestor ou dificultamlhes o acesso por falta de informação
ou até mesmo pela rivalidade política.
No final das contas, quem perde é a
po pul aç ão, à mer cê de maus
administradores.
O candidato vencido e/ou vencedor
tem que ter, necessariamente, uma
característica profissional de gestor, ou
seja, não importa a vitória ou a derrota,
o importante é a continuidade da
administração, o que é fundamental
para o dia a dia da cidade.
Nesse ponto, cito os constantes
apelos da Defesa Civil que solicita aos

prefeitos eleitos que mantenham os
profissionais experientes no período
chuvoso. Pedem que tais profissionais
não sejam imediatamente trocados,
pois em época de chuva, de muita
tempestade, a falta de experiência dos
novatos, sem o devido treinamento da
De fes a Civi l, po de impact ar
negati vamente po ssíveis ro tas de
salvamento.
Acabou o 2º turno das Eleições e com
el e e spe ro que te nha ac abado
eventuais resquícios do embate para
fazer valer emenda de minha autoria
aprovada na Assembleia Legislativa de
MG, que trata da equipe de transição.
A administração pública deve ter a
transparência de todos os seus atos e
fatos, propiciando ao cidadão o pleno
conhecimento da coisa pública. Assim
se ndo , o pr oce ss o de t ransiç ão
go ver nam ent al exi ge que es se
pr inc ípi o
i rre nunciável
se ja
plenamente exercitado.
O candidato eleito deve receber de
se u ante ces sor t odo s o s dado s,
documentos, balancetes financeiros,
co nvê nio s
em
andam ent o,
informações completas das contas
públicas da Prefeitura, bem como todas
as senhas de acesso aos servidores de
informação. Para isso, indicará equipe
de transição de sua escolha, que terá
pleno acesso às informações citadas,

nos termos de legislação específica que
dê aos integrantes autonomia para
colher dados sobre o funcionamento e
dinâmica de todo s os órgãos que
compõem o executivo municipal. Foi
com esse entendimento que apresentei
projeto de emenda à Constituição
do Estado, em vigor desde 2008 nos
853 municípios mineiros, de modo que
o eleito e o antecessor estabeleçam
critérios de convivência harmônica e
salut ar, c om vis tas à cr iaç ão de
mecanismos que tornem possível o
acesso a todas as informações relativas
à administração pública municipal.
Surge, então, a alternativa ideal para o
exercício da democracia, qual seja, a
formação de uma equipe de transição.
Os do is ges tor es, suces sor e
sucedido, possuem responsabilidades
mútuas que podem ser divididas em
benefício do interesse público. O
importante é o comum acordo entre os
dois, de modo que todas as alternativas
possam ser checadas, pois a sociedade
merece que tudo seja feito a contento.
O povo não quer ver uma prefeitura
“às escuras” e sim um show de luzes
democrático.

Dalmo Ribeiro
Deputado Estadual
Vice-líder do Governo
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E sc ola M unicipa l D iv a R ibe iro dos Sa ntos do ba ir ro Sa nta R ita de
B or da da M a ta v e nc e c oncur so do Sis te m a de Ensino NA M E/COC
Durant e
o
Encont ro
de
Coordenadores de escolas que utilizam
o material pedagógico do Sistema de
Ensino NAME da editora COC, no dia
30/10, realizado no Hotel Marques Plaza
em Pouso Alegre, foi re velado o
resultado do Concurso Cultural
promovido pelo NAME, ‘Parceria de
qualidade “Transformando vidas através
da Educação”’. A Escola Municipal Diva
Ribeiro dos Santos, do Bairro Santa Rita

em Borda da Mata, teve o projeto
“Intervenção Pedagógica” selecionado
entre oito municípios participantes. A
escola ganhou uma lousa digital de 78
polegadas, com projetor de curta
distância e vai ser a primeira de Borda
da Mata a utilizar este equipamento. A
professora responsável por aplicar o
projeto vencedor, Ivana Helena Delfino
Henrique, ganhou um notebook. E
ainda, um professor e um aluno da escola

vencedora, indicados pela Secretaria de
Educação, participarão de um Circuito
Cultural, a ser realizado na cidade de São
Paulo, com todas as despesas custeadas
pelo Sistema de Ensino NAME.
De acordo com a diretora da escola,
Maria da Penha Costa Santos, o projeto
desenvol vido na instit uição e
apresentado ao concurso tem o objetivo
de “acudir a criança que tem dificuldade
de aprendizado”. A professora enfatiza

que a homenagem e os prêmios
recebidos foram uma surpresa que
deixaram todos da escola muito gratos
“mais que o prêmio em valor, é o
reconhecimento de um trabalho que a
gente desenvolve há muito tempo.”

O Departamento de Educação de Borda
da Mata parabeniza os professores da
Escola Diva Ribeiro por desenvolver o
projeto e pela merecida homenagem
recebida no Concurso entre tantos
projetos bons de outros municípios.

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

Telefax:(035)3445-6160

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

Alunos aprendem com o projeto aplicado pedagógico aplicado e Professora Ivana aplica o projeto

(Carlinhos Cobra)

Academia União Taekwondo Borda da
Mata/Congonhal participa da Copa Mineira
em São Lourenço e conquista o 2º lugar

38 anos de tradição e confiabilidade. A única com
quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na
Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

AAcademia União Taekwondo Borda
da Mata/Congonhal participou da Copa
Mineira de Taekwondo realizada na
cidade de São Lourenço no dia 14 de
outubro. Com isso a equipe conquistou
mais um título, o de segundo lugar geral
da competição, mesmo sendo composta
por 12 atletas, mas foi beneficiada pelo
ótimo desempenho técnico de seus
alunos, ficando atrás somente da equipe
local.
A equipe pretende manter o bom índice
de aproveitamento nos campeonatos. “É
através do planejamento das aulas e a
dedicação dos alunos nos treinos, que
certamente seguiremos conquistando

títulos e representando bem a cidade e
também dando sequência ao trabalho
social e educativo que o Taekwondo
realiza”, comentou o Professor Nilton
Flávio (faixa preta - 3º Dan). Ele ainda
parabenizou todos os alunos pelo
esforço, dedicação e disciplina.
A Equipe teve um rendimento de quase
100% em primeiros lugares, pois poucas
foram as medalhas de prata e bronze. A
classificação por equipe é obtida através
da maior somatória de medalhas de ouro
tendo como critérios de desempate, as
medalhas de prata e bronze. “Fiquei muito
feliz por competir e representar a cidade”
diz o atleta da categoria mirim até 40 kg,

faixa verde/azul Kaique (08 anos).
Em São Lourenço, participaram
aproximadamente 150 atletas de cidades
como Ituiutaba/MG, Machado,
Congonhal, Conceição dos Ouros,
Americana/SP, Santa Barbara do Oeste/
SP, dentre outras. Para competir os
atletas contaram com o apoio da
Prefeitura de Borda da Mata, que
contribuiu com o transporte. Os atletas
seguem o treinamento já visando
disputar a “Copa União de Taekwondo”,
que será realizada no ginásio esportivo
do Colégio Nossa Senhora do Carmo,
aqui na cidade, no dia 25 de novembro,
competição esta que encerrará o ano.

Faça já seu cartão Santa Izabel
e ganhe descontos de 15% a 75%.
Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.
Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
3445-5000 - Cervo

Eilien Botazini D. Scalco
Psicóloga - CRP:04/22552

Tel.:(35)3445-1955
Clínica de Adulto, Adolescente e Infantil - Distúrbios de
Aprendizagem - Orientação Vocacional Profissional.

Clínica Nossa Senhora do Carmo - Rua: João
Porfírio da Silva, 203 - Borda da Mata-MG

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Equipe que participou e o Professor Nilton Flávio recebendo o Troféu

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma
e Teste Ergométrico.

- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

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 EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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Município de Senador José Bento ganha Garagem Municipal ao
lado do Ginásio Poliesportivo que está sendo totalmente reformado

O ginásio Poliesportivo que fica localizado na Praça de Esportes Januário Megale em Senador José Bento está passando
por uma reforma completa e ao lado do ginásio, a Prefeitura também está construindo a garagem municipal.

Construção da Creche do Próinfância de Senador José Bento já ganha cobertura
A construção da Creche Próinfância de Senador José Bento continua cada vez mais com as obras adiantadas e em breve a população do município poderá contar com uma das maiores
obras públicas que Senador José Bento ganha nos últimos anos. A construção, agora depois que foi colocada a laje e a cobertura, deverá entrar para a fase do acabamento.

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

“Para o bem ou
para o mal, suas
palavras são a sua
propaganda. Todas
as vezes que abre a
boca, você revela o
que existe em sua
mente.”
Bruce Barton

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

Praça Antonio
Megale
Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562
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Tocos do Moji é habilitado
Festival de Poesia – Escola Rurais de Bom Repouso
Aconteceu no dia 25 de outubro, o Festival de Poesia nas Escolas Municipais Rurais de Bom Repouso.
mais uma vez pelo Circuito
Nesse dia os alunos recitaram suas Poesias tendo como Expectadores os seus pais.
Serras Verdes para o
recebimento do ICMS Turístico
Mais uma vez o município de Tocos
do Moji é habilitado pelo Ci rcui to
Serras Verdes para o recebimento do
ICMS Turístico. A previsão é cada dos
17 municípios habilitados receba algo em
torno de R$ 130 mil, o que dá mais de R$
2 milhões/ano para o Circuito Serras
Verdes.
Este reconhecimento é fruto do
trabalho exaustivo e dedicado do
Prefeito Antônio Rosário, Sra. Rejiane
Cruz, Chefe Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo de Tocos do Moji em perfeita
sincronia com Circuito Serras Verdes
através do competentíssimo Presidente
Gustavo Arrais e sua imbatível equipe.
Vale enfatizar que o Presidente do
Circuito Serras Verdes recebeu a
incumbência de fomentar o turismo em
20 municípios do Sul de Minas o que
tem sido feito com muita competência,
seriedade e responsabilidade.
Esta conquista reconhecida e
valorizada marca com louvor a
participação de todos no trabalho dos
municípios associados em prol do
desenvolvimento do turismo no Sul de
Minas.
Nossos sinceros parabéns.

Matéria: Eni
Mensagem do Presidente
do Circuito Serras Verdes
Gustavo Arrais para a Sra.
Regiane Cruz:

“ Exma. Sra.
Regiane Aparecida Cruz
Representante do Turismo do
Município de Tocos do Moji
“O trabalho sério traz, mais uma vez,
resultados de sucesso!”
Caríssima,
É com muita satisfação e alegria que
viemos, através deste, comunicar-lhe da
habilitação de seu município ao ICMS
Turístico.
Este resultado é prova da eficácia da
parceria entre vosso município e Circuito
Serras Verde onde pudemos esclarecer
dúvidas, orientar na melhor forma a
elaboração dos dossiês, orientar
reuniões, dar idéias e sugestões para o
vosso plano diretor e muito mais.
O Circuito Serras Verdes ainda informa
que fomos mais uma vez líderes na
habilitação de nada menos que 17
municípios no total de 18 que enviaram
o dossiê, onde os demais circuitos
conseguiram no máximo três municípios
.
Aproveito o ensejo para parabenizálo pelo total apoio que tem dado ao
desenvolvimento local e regional do
turismo, como ferramenta de inclusão
social e geração de emprego e renda.
Sem o seu apoio, nada disso poderia
ser construído.
Cordialmente,
Atenciosamente.
Gustavo Arrais
Presidente
Circuito Turístico Serras Verdes do Sul
de Minas “

Alunos da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves - Bairro Brandões

Poesias
O Dia Das Crianças
No dia das Crianças
Saio para brincar
No cinema, no horto e no circo
Já fui passear.
O dia das Crianças é doze de
outubro
Dia de cantar “parabéns”
Tudo fica lindo

Como o presente que ganhei.
Gustavo Henrique
Brandão / 3º ano
E.M Presidente
Tancredo Neves
A Primavera
A primavera exala um perfume
Que me deixa encantada.
Primavera é a estação das flores
Que me deixa admirada.
Na primavera eu gosto de brincar,

Nadar e sair para conversar,
Visitar as pessoas
E passear.
Na primavera os rios
Ficam ainda mais bonitos.
As matas mais verdes
E os campos mais floridos.
Natália Maria
Brandão / 4º ano
E.M.Presidente
Tancredo Neves

Escola Municipal Basileu Cândido Crispim do bairro Damázios

Os Alunos da Educação Infantil fizeram uma bela dramatização “A Bela Adormecida” .

Alunos do 1º Ano recitaram algumas Poesias e Oração pela Família
Tocos do
Moji

DIRETO DA POLÍCIA
Soldado Talles
Homem é preso
preventivamente com
base na Lei Maria da Penha
por ameaçar ex-companheira

Memorial Nossa Gente em Borda da Mata
homenageia Sebastiana Marques
Dona Sebastiana Marques é mais uma
bordamatense homenageada no
memorial criado pelo Departamento
Esporte, Cultura e Lazer de Borda da
Mata para relembrar histór ias de
pessoas que cont ribuíram para o
crescimento da cidade. Localizado no
saguão da Prefeitura, o Memorial pode

ser visitado entre 10h e 17h, de segunda
a sexta-feira.
Sebastiana Marques nasceu em 22/07/
1919, dedicou grande parte dos 92 anos
de vida ao trabalho voluntário, à igreja e
à comunidade. Filha de José Marques
de Oliveira e Maria Conceição de
Oliveira, Dona Sebastiana faleceu em 10/

06/2011. Em homenagem aos trabalhos
de cunho social desta bordamatense o
Centro de Referência de Assistência
Social de Borda da Mata (CRAS) recebe
o nome de Sebastiana M arques,
conforme Lei 1.733/2012 publicada em
13 de abril de 2012. O órgão iniciou as
atividades em junho de 2012.

No dia 23 de outubro, a Polícia Militar foi requisitada pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca de Borda da Mata a cumprir o Mandado de Prisão Preventiva de E. L. B. S.,
com a finalidade da garantia de medida cautelar, em virtude da aplicação da “Lei
Maria da Penha”. O envolvido foi localizado em sua residência e conduzido até a
Delegacia de Polícia onde foram tomadas as providências de praxe. Areferida prisão
ocorreu com o objetivo de garantir a integridade física e psicológica da ex-companheira
de E. L. B. S., que vinha sofrendo ameaças do mesmo.

Polícia Militar realiza
40 operações de blitz no
mês de outubro referente
ao trânsito urbano
A Polícia Militar realizou somente no mês de outubro, 40 operações referente ao
trânsito urbano como Blitz, Operações Educativas, Fiscalizações de Trânsito, entre
outras, sendo fiscalizados diversos condutores e veículos, o que acarretou diversas
remoções de veículos ao pátio credenciado, bem como a lavratura de Autos de
Infração de Trânsito (AIT). Contudo a PM gostaria de parabenizar todos àqueles
que foram abordados e fiscalizados e que respeitando a atividade policial, reagiram
com prontidão e respeito, bem como se portaram com cidadania cumprindo com suas
obrigações perante o Estado. A PM ainda adverte que as operações de trânsito irão
continuar sendo cada vez mais intensificadas, e orienta que àqueles que de qualquer
forma se encontram em desacordo com a legislação se normalize, antes de conduzir
qualquer tipo de veículo, afinal de contas, cumprir com suas obrigações é um gesto
de Cidadania.

Fotos da vida de Sebastiana Marques que estão no Memorial Nossa Gente

Projeto da Apae de Borda da Mata
realiza sessão de cinema na praça
O Projeto CineAPAE atraiu a atenção
de quem passou pela Praça Nossa
Senhora do Carmo em Borda da Mata
na noite de terça-feira, 06/11/2012. Foi
exibido o documentário brasileiro “A
pessoa é para o que nasce”, o qual
conta a história de três irmãs cegas que
ganham a vida to cando ganzá, um
instrumento típico do nordeste, do
diretor Roberto Berliner. De acordo
co m o ideal izador do pr oje to, o

psicólogo da instituição, Luiz Gustavo
Pr ado de Oli vei ra, “o CineAPAE
nasceu com o intuito de levar a toda a
po pulaç ão , i nf or maç õe s s obre
deficiência intelectual, múltipla e
psicopatologias, através de filmes,
documentários e curtas-metragens.”
As sessões acontecem mensalmente
na sede da Assoc iação de Pai s e
Amigos Excepcionais de Borda da
Mata e, desta vez, a ideia de levar a

sessão para a praça justamente para
torná-la mais conhecida, deu certo.
Para a presidente da Apae, Maria do
Carm o We rne ch M achado, “as
expect ati vas for am superadas, o
público gostou e vamos fazer mais
vezes para mostrar o trabalho que
fazemos”.
A realização do projeto contou com
o apoio da Secretaria de Educação e
da Prefeitura de Borda da Mata.

Duas propriedades de Tocos do
Moji têm sacas de café furtadas
No mês de outubro a Polícia Militar registrou na cidade de Tocos do Moji, o furto
de sacas de café em duas propriedades rurais. Diante do fato, fica a dica aos moradores,
produtores e trabalhadores rurais que em caso de qualquer tipo de suspeita, pessoas
estranhas passando pela região e veículos com placas de outras cidades transitando
pelas imediações de propriedades rurais, que seja feito contato imediato com a PM,
e forneça a maior número de dados possível, para que assim possa ser realizado o
policiamento com eficiência pelo local, prevenindo crimes e reprimindo atitudes
delituosas. Lembre-se que a Polícia Militar na cidade de Borda da Mata dispõe de
dois telefones para contato, sendo o tradicional 190 e o telefone fixo (35) 3445-1698.
POLÍCIAMILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUAVIDA!

Projeto CineAPAE na Praça Nossa Senhora do Carmo
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LISTA DE CONVOCAÇÃO PARA
O TRIBUNAL DO JÚRI DA
COMARCA DE BORDA DA
BORDA DA MATA/MINAS GERAIS
O Doutor HÉLIO WALTER DE ARAÚJO JÚNIOR, MM. Juiz de Direito da Comarca de Borda
da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei, etc.
Cumprindo o determinado nos artigos 425 e 426 da Lei 11.689 de 09/06/2008, FAZ SABER que,
para o ano de 2012/2013 foram convocados para comporem o Egrégio Tribunal do Júri desta
Comarca, os cidadãos abaixo rel acionados:
1)
Adolfo Cabral Junior
Dentista
2)
Antônio Agnaldo Guimarães
Jornalista
3)
Angela Maria de Lima
Comerciária
4)
Alan Silvério da Silva
Nutricionista
5)
Adriana Xavier Monteiro Dos Santos
Professora
6)
Adriano Xavi er Monteiro
Autô nomo
7)
Afonso Caetano de Faria
Ag rim ens or
8)
Aline Cristhiane de Toledo
Nutrici onista
9)
Ana Beatriz Zucarelli
emp res ari a
10 )
Ana Carmen Megale B randão
Publicitária
11 )
Ana Cecília da Mota
P ro fess ora
12 )
Ana Lucia de Souza Freitas
P ro fess ora
13 )
Anaclet o Portugal Go nçalves
Advogado
14 )
Anderson Alves de Sena Lima
Comerciante
15 )
Andreia Maria Machado F erraz
Emp resari a
16 )
Antônio Claret Mendes
Autônomo
17 )
Antônio Cezário dos Santos Junior
Balconista
18 )
Antônio Maria Cantuária
Autô nomo
19 )
Antonio Megale Brandão
Em pres ário
20 )
Aroldo Vilas Boas
Autô nomo
21 )
Aureliza Maria Alves Lima
Func Pública
22 )
Alexssandro Ferreira da Silva
Aux Escritório
23 )
Beatriz de Fatima Rodrigues
Professora
24 )
Bernardo de Carvalho Melo
Autônomo
25 )
Carlos Alberto Marinelli
Co merci an te
26 )
Célia Maria Leopoldino
P ro fess ora
27 )
Célia Regina Vianna Paiva
P ro fess ora
28 )
Celly Maria Leopoldino de Freitas
Comerciante
29 )
Célia Regina Vianna Paiva
Professora
30 )
Cleyde Maria Moreira de Lima
Servente
31 )
Cleuza Porfirio da Silva
P rofesso ra
32 )
Dalg isa Hel ena Machado
Aux. Escritório
33 )
Daniel a Leone Carvalho
Advogada
34 )
Denize Augusta Barbosa
Func Publica
35 )
Denise Floriano Soussin
Balconista
36 )
Deni se Meneses Tav ares
P rofesso ra
37 )
Diego Antonio Augusto R.Moraes
Aux Escritório
38 )
Diogo Augusto da Silva Costa
Bacharel Direito
39 )
Diogo E. Perei ra Nascimento
Adm. Empresa
40 )
Durvalina de Fatima C. Motta
Comerciante
41 )
Edilaine de Fatima Padua Andrade
Professora
42 )
Edilaine Maria Pereira de Sousa
Autônoma
43 )
Edison de Lima Junior
Comerciante
44 )
Eterciana S. Rodrigues Paiva
Bacharel Direito
45 )
Eunice Ribeiro de Carvalho Marques
Autônoma
46 )
Fabiano Costa de Paiva
Em pres ário
47 )
Felipe Ribeiro do Carmo
Advogado
48 )
Fernanda de Cassia Almeida Silva
P ro fess ora
49 )
Flavia Goulart Machado
P ro fess ora
50 )
Flavia Nara de Souza
P ro fess ora
51 )
Francisley Go ncalves Pinto
Autô nomo
52 )
Gabriel Francisco de Andrade Jr
Em pres ário
53 )
Genival Carl os Guilherme
Em pres ário
54 )
Gers on Brand ão Guilh erme
Co merci an te
55 )
Geiza Rodrigues da Costa
Professora
56 )
Giselda Maria de Carvalho Ribeiro
Aux. Escritório
57 )
Giovanni Eustachio Megale
Farmacêutico
58 )
Glaucia Brandão Guilherme Marques
Func.Pública Municipal
59 )
Germana do Nascimento Xavier
Industriária
60 )
Harleston Fernando Junqueira Cobra
Comerciante
61 )
Heloisa Goul art Machado
Advogada
62 )
Heudes Roberto Dantas
Acadêmico Direito
63 )
Hilton de Freitas Paiva
Engenheiro
64 )
Ilcreci o Machad o Ho mem
Empresário
65 )
Ivone de Cassia Fernandes
Professora
66 )
Jacinta Maria da Silva
Professora
67 )
Jairo Luiz Moreira
Empresário
68 )
Jaqueline Pereira da Silva
Professora
69 )
Jeane Emília dos Santos Pádua
Fisioterapeuta
70 )
Jefferso n E. Perei ra Nascimento
Advogado
71 )
Jizele Costa de Oliveira Rezende
Bel Direito
72 )
Joao Batista da Costa
Professor
73 )
João Galvão Ribeiro
Funileiro
74 )
João Paulo Coutinho de Moraes
Advogado
75 )
Joel Carlos Pereira de Toledo
Advogado
76 )
Joel Dias Soldani
Agricultor
77 )
Jonas Paulino Rodrigues Junior
Bacharel em Direito
78 )
José Augusto da Costa
Func. Público Municipal
79 )
José Augusto Megale Cobra
Func.Publico Municipal
80 )
José Carlos de Freitas
Enfermeiro
81 )
José Eduardo da Costa
Contador
82 )
José Flavio Sobreiro Cezario
Empresário
83 )
José Julio Barbosa
Funileiro
84 )
José Julio de Toledo Junior
Comerciante
85 )
José Marcio de Almeida Dias
Comerciante
86 )
José Marinelli Moreira
Empresário
87 )
Juliana de Cassia Silva
Autônoma
88 )
Julio Cezar Dos Santos
Empresário
89 )
Kleber Adriany M artins
Comerciante
90 )
Lauro Barbo sa Machado
Empresário
91 )
Lucia Helena da Rosa
Professora
92 )
Luiz Armando da Silva
Autônomo
93 )
Luiz Carlos Vieira dos Santos
Funileiro
94 )
Luiz Machado
Aposentado
95 )
Luiz Malvacine Rodrigues
Comerciante
96 )
Luiz Rafael da Silva
Comerciante
97 )
Maciel Rezende da Silva
Comerciante
98 )
Marcelo M oreira Caet ano
Empresário
99 )
Marcia Cristina da Mota
Comerciante
10 0)
Marcos Antonio Claret da Rosa
Func Publico
10 1)
Marcos Luiz dos Santos
Comerciante
10 2)
Maria Amélia Go uvea Guil herme
Psicóloga
10 3)
Maria Aparecida da Silva
Professora
10 4)
Maria Ap arecid a Marins
Professora
10 5)
Maria Aparecida Santos Sarmento
Professora
10 6)
Maria Apareci da Vilas Boas
Professora
10 7)
Maria Augusta dos Santos
Aux Escritorio
10 8)
Maria Célia de Paiva
Comerciante
10 9)
Maria Celma de Paiva
Bacharel Direito
11 0)
Maria Claret de Melo
Professora
11 1)
Maria Cristina de Cássia Moreira
Bel em Direito
11 2)
Maria Dalva Vilas Boas Oliveira
Professora
11 3)
Maria de Lourdes Angelo Silva
Professora
11 4)
Maria do Carmo Sobreiro Cobra
Professora
11 5)
Maria Eugenia de A. Junqueira Beraldo
Professora
11 6)
Maria Hel ena Go mes
Professora
11 7)
Maria Regina Rodrigues
Professora
11 8)
Maria Rita Costa Bertolaccini
Professora
11 9)
Maria Tereza C. Mello Anchieta
Professora
12 0)
Mariana Coutinho Delfino
Bel em Direito
12 1)
Marilda Rezende da Silva
Aux Escritório
12 2)
Mariza de Cassia Mota
Comerciante
12 3)
Mariza de Fatima Marinelli
Professora
12 4)
Maura Rezende da Silva
Contadora
12 5)
Miguel Borg es Pereira
Func Publico
12 6)
Mildre Elaine De Toledo
Professora
12 7)
Nara Ribeiro Vieira
Bel Direito
12 8)
Nelson Rodrigues Machado
Autônomo
12 9)
Osmar Ferreira dos Santos
Autônomo
13 0)
Patricia Abreu P rado
Empresária
13 1)
Paulo Dorival Gobato
Empresário
13 2)
Paulo Fernando Peres De Mello
Advogado
13 3)
Paulo Galvão de Medeiros
Autônomo
13 4)
Paulo Henrique Portugal Cobra
Autônomo
13 5)
Paulo Werneck
Inspetor de Aluno
13 6)
Pollyana Aparecida Ribeiro Moraes
Professora
13 7)
Pricila Aparecida Marques
Professora
13 8)
Rafaelly Gomes d e Lima Silveira
Professora
13 9)
Ramon Tadeu Leite de Souza
Veterinário
14 0)
Raul Gaspar Gonçalves
Acad Direito
14 1)
Regina Maria Jóia De Melo
Advogada
14 2)
Ricardo Costa Monteiro
Comerciante
14 3)
Ricardo Luiz Dias Pinto
Empresário
14 4)
Rita de Cássia Silva Guimarães
Func Pública
14 5)
Roberto Ribeiro Dos Santos
Autônomo
14 6)
Rogerio Ramirez de Medeiros
Autônomo
14 7)
Ronaldo Roberto da Rosa
Comerciante
14 8)
Rosana Aparecida d e Lima
Professora
14 9)
Rosana Salgado Martins
Professora
15 0)
Rosana Costa Monteiro Oliveira
Professora
15 1)
Rosemary Pinto M oreira
Autônoma
15 2)
Samira Salome da Silva
Empresária
15 3)
Sarita Pinto de Lima
Bel. Direito
15 4)
Sebastião Carlos Rodrigues
Empresário
15 5)
Sebastião Port ugal Gonçalves
Contador
15 6)
Selma Cesario dos Santos Almeida
Professora
15 7)
Shirley Barreto de Almeida
Professora
15 8)
Silas Paixão Fernandes
Universitário
15 9)
Sinval de Paula
Contador
16 0)
Silvio Monteiro de Carvalho Neto
Dentista
16 1)
Talles Fernando Toledo de Oliveira
Bel. Direito
16 2)
Thais Caetano Patta
Contadora
16 3)
Theophila Megale
Autônoma
16 4)
Thiago Palmeira de Sena Lima
Func Público
16 5)
Valderlei Joaquim da Silva
Advogado
16 6)
Valdete Machado de Lima
Professora
16 7)
Vanderlei Ferreira de Paula
Comerciante
16 8)
Vicente Donato do Couto
Comerciante
16 9)
Vicente José da Silva
Comerciante
17 0)
Vicente Vinicius da Silva
Autônomo
17 1)
Victor Campos Brandani
Comerciante
17 2)
Wagner Lucio Nogueira Carneiro
Func Publico
17 3)
Wanessa Freitas de Lima
Dentista
17 4)
Waldemar José Peres de Mello
Advogado
17 5)
Zivaldo Barbosa Ribeiro
Func Publico
Na mesma oportunidade, esclareça a todos que, nos termos dos
artigos 436 a 446 da Lei 11.689/2008, é função do jurado:
Art. 4 36 : O s ervi ço d o j úri é ob rig at ório . O ali st am en to
compreenderá os cidadãos maiores d e dezoito anos de no tória
ido neidade.
§ 1º - Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri
ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo,
sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de
instrução.
§ 2º- A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no
valor de um a dez salários mínimos, a critério do juiz, de acordo
com a condição eco nômica do jurado.
Art. 437: Estão isentos do serviço do júri:
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado;
II - os Governadores e seus respectivos Secretários;
III- os memb ros do C ong res so Nacio nal, das Assembl éi as
Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;
IV - os Prefeitos Municipais;
IX - os cidad ãos maiores de s etent a ano s que requeiram sua

Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus no
Distrito Sertão da Bernardina em Tocos do Moji
realiza a II Feira - Matemática em Toda Parte
Os alunos do 6º ao 9º ano da E. M. Ambrosina Maria de Jesus realizaram, no dia 25 de outubro, a II Feira - Matemática em Toda Parte. Abordaram os
seguintes temas: História da Matemática, Matemática e Arte, Matemática e Transportes, Matemática no Sítio, Matemática e Nutrição, Matemática e
Reciclagem, Matemática e Computação, Matemática e Lógica, Matemática Financeira, Matemática e Construção Civil, Matemática e Jogos. Os alunos se
prepararam com muita dedicação, entusiasmo, responsabilidade e criatividade. Os trabalhos foram bem elaborados e apresentados, mostrando domínio do
assunto. Mais uma vez, os alunos tiveram contato com a importância da Matemática - matéria que muitas vezes é temida por muitos alunos, e puderam na
prática observar o quanto ela é importante para o nosso dia-a-dia.
“Parabéns aos grupos que obtiveram excelente desempenho nas apresentações e principalmente aos grupos vencedores: Matemática e Lógica, Matemática
e Arte, e Matemática e Reciclagem que na opinião dos jurados foram os melhores,”, diz a Professora Andréa.

Veja os
principais
momentos da
Feira:

Mensagem da professora de Matemática - Andréa Márcia
Rosa da Silva - aos alunos do Sertão da Bernardina
Queridos alunos do Sertão da Bernardina!
Mais uma vez eu me realizei como professora!! Vocês como sempre me
surpreenderam... Toda dedicação, entusiasmo, ansiedade, coragem e
determinação fizeram a estrela de vocês brilhar mais uma vez... Como é
gratificante ver o meu trabalho em sala de aula, que muitas vezes é árduo,
ter resultados tão satisfatórios como o que obtive com o trabalho da II
Feira apresentado por vocês!!!! Amei tudo o que vocês fizeram... Estejam
certos que a recompensa maior será para o futuro. Plantamos várias
sementinhas que estão sendo regadas dia após dia e a colheita será
surpreendente!!!
Guardem tudo no coração, na mente e sejam cada vez melhores!!! Amaior
lição nessa Feira foi eu quem aprendi com vocês!!!! Obrigada a todos!!!!
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dispensa;
V - os Magis trad os e memb ros d o Mi nistério Públi co e da
Defenso ria P úbli ca;
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da
Defenso ria P úbli ca;
VII - as au toridades e os servi dores da polícia e d a segurança
públ ica;
VIII - os militares em serviço ativo;
X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.
Art . 438: A recusa ao serv iço do júri fundada em convicção
reli giosa, filos ófica ou pol ítica i mportará no dever de prestar
serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos,
enquanto não prestar o serviço imposto.
§ 1º - Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades
de caráter administrativo, assisten cial, filantróp ico ou m esmo
produ tiv o, no Po der Ju di ciário , n a Defens ori a P úbl ica, no
Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.
§ 2º - O Juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios
da proporcionalidade e da razo abilidade.

Art. 439: O exercício efetivo d a função de j urado constit uirá
serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade
moral e as segurará prisão especial, em caso de crime comum,
até o julgamento definitivo.
Art. 440: Constitui também direito do jurado, na condição do art.
439 da Lei 11.689/2008, preferência, em igualdade de condições,
nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de
cargo ou função pú blica, bem com o nos caso s de promo ção
funcional ou remoção vol untária.
Art. 441: nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário
do jurado sorteado que com parecer a sessão de júri.
Art. 442 - Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer
no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado
pelo presidente será aplicada multa de um a dez salários mínimos,
a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.
Art. 443: Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante
devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses
de força maior, até o momento da chamada dos jurados.
Art. 444: O jurado somente será dispensado por decisão motivada
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do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.
Art. 445: O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercêla será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o
são os juízes togados.
Art. 446: Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os
d is po si ti vo s referen tes as di sp en sas , falt as e es cu sas e a
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 da lei
11.689.
E, para constar, mandou expedir o presente edital que será afixado
no átrio do Fórum e publicado na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Borda da Mata, aos
vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze.
Eu, Eliana de Fáti ma Rodrigues, Escrivã Judicial, digit ei e
subscrevi.

HÉLIO WALTER DE ARAÚJO
JÚNIOR
JUIZDE DIREITO

Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Rua Cel. José Inácio, 190
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Ipê Pisos, Tintas e Acabamentos
Grandes Promoções de Fim de Ano*

Rua Eduardo Amaral, 382
Centro - Telefone:(35)3445-1614

Churrasqueira no
Bafo de Inox
Super promoção

Pisos à partir de R$7,90**

Máquina Selfcolor com
simulador de
ambiente.
(Tiramos a foto
de sua casa e
simulamos
várias opções
de cores, é
só na IPÊ)

Três lojas
para
melhor
atendê-lo

NOVIDADE
Fogão pia com balcão
Mega oferta

Toda linha HD de Pisos e
Revestimentos Incefra
Promoção com 15%
de desconto

Gabinete Banheiro Gaam
Super oferta

Selador Itacril 18 litros
Ótima cobertura e qualidade
De R$55,00 por 49,90

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

Av. Edna da Silva Ribeiro, 900
Bairro Santa Rita(MG 290)
Telefone: (35)3445-1882

Porcelanato Delta de
R$26,90 por R$23,90
Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

Praça Antônio Megale,91 -Centro de Borda
da Mata -Telefax: (35) 3445 1413
E-mail: comercial@ipelajes.com.br

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO
* Su jeito a aprov ação de crédito pela Loja e p ro moção válid a para o mês de no vembro ou enq uanto d ura r o esto qu e. ** Pro moção para o mês 11/2012.

