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Prefeito de Tocos do Moji Antonio Rosário divulga balanço das obras realizadas
em seu município durante os oito anos em que esteve a frente do Executivo
27 alunos da
Prefeito eleito de Tocos do Moji
Toninho Rodrigues reivindica ao Escola Municipal
Governador Anastasia a extensão de Senador José
Bento recebem o
do asfalto de Tocos do Moji
diploma do
até o Distrito dos Fernandes
Proerd e o
prefeito Flávio
Souza Pinto para
incentivá-los
ao esporte
sorteou duas
bicicletas novas

Toninho
Rodrigues e
Antonio
Anastasia
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Alunos do CEMEI em Borda da
Mata apresentam o Projeto
Brinquedos e Brincadeiras Antigas
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Rosário
Pereira
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Comportas do Lago do Parque
Municipal de Bom Repouso
está quase concluída

Apresentação do
Projeto no CEMEI

Página 2

Página 11

Construção do Lago entra na fase final
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Parceria entre Institutos Federais e
Prefeitura de Borda da Mata vai oferecer
três novos cursos técnicos em 2013
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Abra seu coração...Sonhe... Deseje... Ame...
Sorria... Seja feliz voltando a ser criança...
Te desejo um Natal cheio de paz,
amor e felicidade. E que você realize seus
sonhos... Mas principalmente que
continue a sonhar......sempre !!!
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!
Donizete – Tribuna Popular
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Alunos do CEMEI apresentam o Projeto
Brinquedos e Brincadeiras Antigas
Ao l ongo deste semestre, as
professoras do CEMEI Professora Ana
Maria Cabral dos Santos desenvolveram
as habili dades das crianças co m o
projet o Brinquedo s e Brincadeiras
Antigas, o qual ensinou aos pequenos
as diversões que os pais tiveram na
infância, como amarelinha, pula corda,
peteca, barquinhos de papel, pipas,
cavalinho de pau, cantigas de roda,
entre outras. Cada professora trabalhou
com as respectivas salas determinados
temas, os quais foram apresentados no
dia 30/11/2012 para todas as turmas.
A professora Rosilei construiu com os
alunos uma televisão de papelão e a

programação eram cantigas antigas. As
crianças todas sentadas, batiam palma e
cantavam de cor músicas como “marcha
soldado”. A professora Vânia reuniu os
alunos em uma grande roda com todos
de mãos dadas cantando “se esta rua
fosse minha”. As professoras Mileide e
Raquel confeccionaram, com material
reciclável, brinquedos como peteca e
vai-vem. Ao serem perguntados pelas
professoras se go staram das
brincadeiras, os alunos responderam em
coro “sim”.
Para finalizar o trabalho do semestre,
os alunos tiveram uma surpresa de
acordo com o tema: o lanche servido foi

arroz doce, o que para muitos foi uma
novidade.
Segundo a supervisora da escola,
Amanda Marques, muitas crianças não
conheciam as brincadeiras apresentadas
e fi caram encantadas co m as
descobertas. Amanda enfatiza que o
trabalho desenvolvido no CEMEI para
as crianças de até 4 anos é sempre com
base em projetos de temas escolhidos,
no s quai s são desenvol vidas as
habil idades como l inguagem e
matemáti ca “já trabalhamos Meio
Ambiente e Contação de Histórias”. A
partir dos 4 anos, os alunos já têm
apostila.

Parceria entre Institutos Federais
e Prefeitura de Borda da Mata
vai oferecer três novos cursos
técnicos em 2013
O Instituto Federal do Paraná (IFPR),
Institu to Federal do Sul de Mi nas
(IFSULDEMINAS) e a Prefeitura de
Borda da Mata renovaram o convênio
“Parceiros a Distância” para novos
cursos EAD em Borda da Mata.
São três cursos: Técnico em
Transações Imobiliárias, Técnico em
Agente Comunitário de Saúde e Técnico
em Serviços Públicos. Com duração de
do is anos, as au las presenciais
acontecem uma vez por semana na
Escola Benedita Braga Cobra com a
presença de um tutor que acompanha a
aula por videoconferência.

Os al unos recebem o mat eri al
pedagógico e suporte de tu tores
presenciais e à distância. São 40 vagas
para cada curso t écnico. As aul as
iniciam-se em abril de 2013.
A parceria teve início em 2010, com
o s cu rsos: Técni co em Servi ço s
Públicos, Técnico em Administração e
Técnico em Secretariado. As três turmas
concluíram os módulos em setembro de
2012 e vão receber os certificados em
abril de 2013.
Os interessados devem procurar a
Secretaria de Educação na Prefeitura
Municipal para mais informações.

Que a mensagem de fé e
esperança do Natal
renove nossas forças
para continuar lutando
no Ano Novo que
anuncia. Gostaria de
agradecer a população
de Borda da Mata por ter
confiado em mim
depositando 465 votos
nas últimas eleições me
elegendo vereador deste
município. Essa votação
muito me agrada e espero trabalhar em dobro para
retribuir toda essa confiança. Aproveito para desejar a
todos um Santo e Feliz Natal e um Ano Novo Repleto de
realizações.
São os votos de Jorge Pereira Filho(Jorginho)
Alunos do CEMEI durante realização do projeto

(Carlinhos Cobra)
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.

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
Desejo que o seu Natal seja brilhante de
alegria, iluminado de amor, paz e harmonia.
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!! São os
votos da Drogaria Santa Izabel.

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos, construção civil e Contabilidade em geral

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

Que este bom velhinho não traga apenas
presentes, mas sim muita paz para
o próximo ano, são os votos da
Panificadora Primor à todos amigos e clientes.

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

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
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2012
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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.
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Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

Que os sinos do Natal sejam mensageiros de
Boas Festas e que o Ano Novo seja repleto de
realizações. Feliz Natal e Próspero Ano Novo,
são os votos da Panificadora Real
à todos clientes e amigos.

VENDE-SE SÍTIO COM 15.76
HECTARES NA RODOVIA BORDA DA
MATA A TOCOS DO MOJI (ALTURA
DO MORRO DO JACU)
ÓTIMO PARA PASTAGEM, LAVOURA
ETC. VALOR R$ 280.000,00
FONE: (35) 9877-1644

Borda da Mata integra Rede
de Urgência e Emergência
da Macro Região Sul
O Governo do E st ado est á
implantando a Rede de Urgência e
Emergência de Minas Gerais para a
Região Ampliada Sul, que envolve 153
municípi os j uri sdicio nados às
Superintendências Regionais de Saúde
de Alfenas, Passos, P ou so Al egre
e Varginha. As regiões Norte e Centro
do estado já receberam o projeto.
Bo rda da Mata está incl uída na
microrregião de Pouso Alegre, que
também é cidade pólo com unidade de
suporte avançado junto com Poços de
Caldas e It aju bá. As ci dades com
suporte básico são: Cambuí, Extrema,
Itajubá, Ouro Fino, Paraisópolis, Santa
Rita de Caldas, Santa Rita do Sapucaí,
além das três cidades com suporte
avançado que também têm o serviço
básico.

A Rede co nt a com o t ransporte
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência). Na região Sul, a sede da
Central
Regu lado ra
será em
Vargi nha, com 4 3 ambul âncias
destinadas a este projeto, sendo 34
de suporte básico e nove de suporte
avançado. O SAMU vai atender no tridígito 192.
A secretária de Saúde, Nádia Maria
dos Santos Pádua, explica que se um
paciente de Borda da Mata acionar o
192, a Central vai entrar em contato com
município de origem para que o paciente
seja encaminhado ao hospital da região
mai s pró xi mo , de acordo co m a
necessidade apresentada.
Os serviços da Rede de Urgência e
Emergência na Região Ampliada Sul
iniciam-se no próximo ano.

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!!!

CLÍNICA MÉDICA SÃO LUCAS
Atendimento Médico e Fisioterapêutico especializado

Áreas de atendimento
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)

Telefone:
(35)34452326
Avenida Lauro Megale, 230 - São Judas - Borda da Mata - MG
O melhor de tudo, Natal quer dizer um espírito de amor, um tempo
quando o amor de Deus e o amor dos seres humanos deveriam
prevalecer acima de todo o ódio e amargura, um tempo em
que nossos pensamentos, ações, e o espírito de nossas vidas
manifestam a presença de Deus.
Que a população de Senador José Bento possa viver um
Santo Natal e que o ano de 2013 seja repleto de realizações.
Nesta nossa nova jornada que iniciaremos no dia 1º de janeiro,
peçamos as bênçãos de Deus que nos iluminem para continuar
construindo cada vez mais ações que venham a melhorar
a qualidade de vida de nossos conterrâneos.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo são os votos de:

Flávio

Edvilson

Casa dos Cosméticos
Avon
Natura
Jequiti

Representante:

Abelha Rainha
Pierre Alexander
Eudora

Racco
Thipos
Linetti
Natucharm

Cosméticos à pronta entrega com até 30% de desconto

Projeto Minas Olímpica de Borda da Mata
visita Parque Natural em Pouso Alegre

Telefone:(35)9966-7113

Queridos Amigos!
O momento é de alegria
e agradecimento aos
votos que a mim foram
confiados nesta eleição,
podendo
assim
representá-los junto a
Câmara Municipal de
nossa cidade.
O
primeiro
agradecimento é a
Deus. Pela vontade Dele
obtive essa vitória nas
urnas
me
comprometendo trabalhar sob Sua bênção e proteção,
para servir com dedicação ao povo bordamatense.
Agradeço imensamente o apoio recebido da minha
família, a dedicação de toda a minha equipe, aos amigos
e todos que me acompanharam, incentivaram e lutaram
para que este momento se concretizasse, enfim, a todos
que acreditaram e se dedicaram de maneira intensa à
nossa causa.
Muito obrigado a todos pela confiança, força, carinho,
amizade, apoio, determinação e por terem acreditado
numa campanha honesta, limpa e ética.
Parabenizo todos os vereadores eleitos, torcendo para
que tenham o mesmo empenho na busca de benefícios
para a população bordamatense.
Aproveitando o momento festivo, desejo que o sentido
do Natal esteja sempre presente em nosso dia a dia e
que a esperança sejam um objetivo concretizado. No
próximo ano, que seus sonhos lhe sirvam de inspiração
para realizar e sentir que a vida é um presente iluminado
que Deus nos deu. Que todos os dias do Ano Novo
sejam iluminados para você e sua família.

Feliz Natal e Prospero Ano Novo!
Que Deus nos abençoe. Um grande
abraço a todos!
Magali das Graças Ribeiro

Nos dias 28/11 e 30/11, os alunos
d o P r o j e t o Mi n as Ol í m p i c a
vi si t a ra m o P ar qu e Na t u ra l de
P o u so Al egre aco mpanh ado s da
co ordenado ra Rosi Chi cano e dos
mo nit ores Rodrigo Tavares, Maí sa
Cristina e Rafael Oliveira. As turmas

foram divididas em três viagens: no
perí odo da manhã e tarde da quartafeira e du rante a manhã na sext a.
O passei o proporcio nou a uma
das t urmas a prática de circui to de
arborismo e t iro lesa. O transporte
do s alu nos fo i fei to pela empresa

Go lden qu e gentil mente o fereceu o
ônibu s para o Projeto. De acordo
co m Rosi Chicano “a experi ência
foi
mu it o
p ro ve i t o sa ,
especi almente para u ma das turmas
qu e deram sorte e puderam bri ncar
na ti lol esa”.

Alunos do Projeto Minas Olímpica se divertindo no Parque Natural de Pouso Alegre

Que nesta noite especial de Natal todos os seus sonhos se
realizem, que Deus continue abençoando você e toda a sua
família nos anos seguintes... Feliz Natal, Feliz Ano Novo!
São os votos da Câmara Municipal de Bom Repouso.
A Loja Beleza Rara de Borda da Mata vem agradecer à todos amigos
e clientes que durante quatro anos prestigiaram o nosso trabalho.
Foram muitos amigos conquistados que sempre serão lembrados por
nós. Muito obrigado a todos e a nossa loja estará atendendo no
atacado na cidade de Jacutinga. Aproveitamos para desejar a todos
um FELIZ NATAL e um ANO NOVO repleto de realizações!!!
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Gostaria de desejar a todos um
Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo e, também, aproveitar a
oportunidade para agradecer aos
350 votos recebidos no dia 07 de
outubro, na qual peço desculpas
por não ter feito antes devido à
correria do dia a dia. Busquei ao
longo do mandato desempenhar
um bom papel como legislador;
consegui ainda, com êxito,
inúmeros recursos para o nosso município, que dentro em
breve se transformarão em obras que possibilitará a
melhoria da qualidade de vida e no atendimento
a população, com comodidade.
Quirino Zé do Povo-Vereador

Natal, tempo de paz, de luz, de alegria e gratas
recordações. Tempo em que relembramos nossa
infância repleta de sonhos e fantasias, expectativas
impregnadas de amor e saudades. Tempo em que
revivemos carinho e o aconchego de nossa família e
todas as pessoas queridas que marcaram
positivamente nossas vidas. Vivamos a alegria do
Natal e manifestemos a todos a felicidade de nossa
salvação em Cristo Jesus.
Que a população de Tocos do Moji possa ter um
Santo Natal e que o ano de 2013 chegue para ser um
dos melhores anos de nossas vidas, com muita saúde,
paz, trabalho, progresso e harmonia.
Feliz Natal e um Ano Novo muito Próspero,
são os votos de
Toninho Rodrigues e Zé Armando.

Política tucana é tema de encontro
do PSDB mineiro em Belo Horizonte
Toninho Rodrigues, Zé Armando e Kaxuxa de Tocos do Moji também
participaram do encontro, onde esteve presente o Governador de Minas,
Antonio Anastasia e o Deputado Federal Eduardo Azeredo
Os prefeitos e vice-prefeitos eleitos do
PSDB-MG participaram, no dia 04 de
dezembro, em Belo Horizonte, do encontro
estadual para analisar as propostas do
partido e o modelo tucano de governar. A
legenda reafirmou o compromisso de
Minas com uma política sólida e coerente.
Além dos protagonistas municipais,
também participaram do evento o
governador Antonio Anastasia e a
bancada federal Eduardo Azeredo e
demais integrantes das bancadas Federal
e Estadual.
Para o secretário-geral do PSDB-MG,
deputado estadual Carlos Mosconi, o
governo Aécio-Anastasia é um exemplo
a ser seguido de uma administração
pública séria e respeitável. “Minas Gerais
criou o choque de gestão, colocou as
crianças a partir de seis anos na escola e
agora, anunciou o investimento de 12%

de seu orçamento na saúde do Estado,
como preconiza a regulamentação da
Emenda Constitucional 29. Ações, como
essas, demonstram a seriedade tucana em
se fazer política”, afirmou Mosconi.
Gestão - O segredo para se fazer um
bom governo, Anastasia resumiu em três
palavras: pessoas, prioridades e
planejamento. “Não se faz uma boa gestão
sem pessoas identificadas com a política
do município. O prefeito também tem que
definir, entre todas as demandas, quais
são as prioritárias. Além disso, deve
desenvolver um gerenciamento intensivo
para que os projetos cheguem ao fim”,
ensinou o governador mineiro.
A jornalista e presidente do Serviço
Voluntário de Assistência Social (Servas),
Andrea Neves, disse que a comunicação
é uma ferramenta importante para a gestão
de qualidade. “O grande desafio do

Toninho Rodrigues e Antonio Anastasia

prefeito é identificar os pontos escolhidos
como prioritários e torná-los conhecidos
pela população . A comunicação deve dar
visibilidade a esses fatos”.
Pré-candidato - Outro assunto da
reunião foi o anúncio do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso (FHC), feito
no dia 03/11, no encontro nacional do
partido. Ele lançou o senador mineiro
Aécio Neves como pré-candidato à
presidência da República. A ideia foi
aplaudida de pé pelos tucanos mineiros.
Toninho Rodrigues, Zé Armando e o
Vereador Kaxuxa aproveitaram o contato
com o Governado r Anastasia e o
Deputado Eduardo Azeredo, para
reivindicar recursos para o município, bem
como agilizar a conclusão do asfalto
Tocos do Moji a Borda da Mata. Além
disso, reivindicaram também a extensão
do asfalto até o Distrito dos Fernandes.

Kaxuxa, Zé Armando, Eduardo Azeredo e Toninho Rodrigues

Farmacêutica de Senador José Bento
faz capacitação em Belo Horizonte
A farmacêutica Liliane Cristina do
Prado Paiva, responsável técnica da
Farmácia de Minas de Senador José
Bento, participou de uma capacitação
nos dias 29 e 30 de novembro em Belo
Horizonte para esclarecimentos em

relação aos cadastros de pacientes nos
municípios e di stri buições de
medicamento s, sobre a falta de
medicações e fita glicêmicas nos
municípios e prestações de contas da
farmácia do ano 2012.

O cadastro de pacientes para qualquer
município será universal e com isso o
farmacêutico terá acesso a qualquer
paciente que for cadastrado. O cadastro
será realizado através da Estratégia de
Saúde da Família.

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

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata,
quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da
Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e
saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro
setor. Também há verbas de convênio, como é o caso do Pró-infância, que será para construção de uma Creche e
está na conta do município quase um milhão de reais e não pode ser gasto em outro setor de maneira alguma.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados
logo no início do mês.
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Causas e consequências da ansiedade
O mundo moderno propicia o surgimento da ansiedade. Pelo menos 10% da população
mundial sofre deste mal. O século XXI apresenta-se como o século da violência . As informações
divulgadas se referem a assaltos, assassinatos, arrastões. Esta combinação informação/violência,
acrescida da agitação da vida corrida das grandes cidades, levam o cérebro humano a produzir
forte descarga de adrenalina, produzindo a resposta fisiológica de ansiedade. Estas respostas
geram sintomas físicos como coração acelerado, suor, insônia, palpitação, tremor, falta de
apetite. No campo emocional as respostas se referem a sintomas como tristeza, medo, falta de
ânimo, irritabilidade. Dra. Ely Barreto

Que este Natal encha os nossos
corações de amor e paz. Feliz
Natal e um Próspero Ano Novo,
são os votos da Câmara Municipal
de Tocos do Moji.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Que neste NOVO ANO sejamos capazes de diferenciar as
coisas boas das ruins para que possamos estar sempre
juntos as novas mudanças, estando sempre disposto
para aprender ALGO NOVO de NOVO e de NOVO...
FELIZ NATAL E FELIZ 2013, são os votos da
Câmara Municipal de Senador José Bento.
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

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

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

FELIZ NATAL E FELIZ 2013!!!

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

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

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
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Deputado Federal Geraldo Thadeu
tem reunião com Polícia Rodoviária
F e d e r a l e re a fi rma q u e PR F
permanecerá em Po ço s d e Ca ld a s
No dia 21 de novembro, aconteceu
uma audiência entre o Deputado
Federal Geraldo Thadeu (PSD/MG) e
a Diretora Geral da Polícia Rodoviária
Federal , Inspet ora Mari a Al ice
Nascimento Nascimento de Souza.
Geraldo Thadeu solicitou o encontro
para esclarecer os boatos de que o
posto da PRF não permaneceria mais
no município de Poços de Caldas.
Segundo a Diretora, o que está
acontecendo é um remanejamento de
policiais dentro da perspectiva de
uma nova po lítica de atuação e
estratégias específicas da Polícia
Rodoviária Federal. O comando
garantiu ao deputado que o posto
ficará mantido na cidade e que todas
as ações são no sentido de promover maior combate à criminalidade, ao tráfico drogas e a educação no
trânsito, com os trabalhos preventivos.
Em Poços a Polícia Rodoviária Federal atua há quase 20 anos integrada aos demais órgãos de
segurança pública. De acordo com a Diretora, há expectativa do repasse de recursos do Governo
Federal e também em relação aos concursos para aumento do efetivo policial, fortalecendo assim as
novas estratégias e políticas públicas em implantação.

CRAS de Bom Repouso mostra
ao público o “Cacau Bom
Repouso” no aniversário da cidade
O CRAS de Bom Repouso promoveu
um curso de chocolates as mulheres
participantes do Programa Pró-Jovem e
criou um logotipo para a marca do
chocolate produzido por elas, é o “Cacau
Bom Repouso”. O curso foi ministrado
pela Sra. Leonor e no dia 12 de dezembro,
aniversário de emancipação política do
município, mostrado a população na
praça Coronel Ananias de Andrade, na
parte da tarde.

DIRETO DA POLÍCIA
Soldado Talles
Dois menores são
encaminhados ao Conselho
Tutelar por dirigir Corcel em
alta velocidade
No dia 23 de novembro, após recebimento de várias denúncias anônimas de que
dois menores estariam em um veículo Corcel em alta velocidade praticando direção
perigosa, a Polícia deslocou até o local onde efetuou abordagem ao veículo. No local
os menores tentaram evadir, porém, foram impedidos a tempo pela rápida ação policial.
Os menores foram identificados como sendo F.P.F, 14 anos o qual estava na condução
do veículo e F.H.S.P de 16 anos. Os menores foram encaminhados ao Conselho
Tutelar e veículo removido ao pátio do guincho credenciado.

Homem é preso no Distrito do
Cervo por furtar de madrugada
uma bomba de sulfatar
No dia 28 de novembro, o Sr. J.M.C. morador do bairro do Cervo, esteve na sede do
Pelotão da Policia Militar, alegando que durante a madrugada escutou um barulho
no quintal de sua casa, e que quando saiu para ver o que estava acontecendo, viu
um indivíduo furtando uma bomba de sulfatar que estava dentro de um depósito que
fica anexo a sua residência. A Polícia Militar, de posse das características do autor,
iniciou intenso rastreamento sendo que logrou êxito em localizá-lo e prende-lo em
flagrante delito, bem como recuperou o material furtado.

Briga generalizada em frente
Clube Literário após a
confusão ter iniciado
dentro do Clube
Na madrugada do dia 01 de dezembro, a Polícia foi chamada a comparecer em frente
ao Clube Literário onde estava ocorrendo uma briga generalizada entre várias pessoas.
Com a chegada da PM a briga inicialmente se dispersou, porém enquanto alguns
indivíduos estavam sendo identificados e qualificados, uma nova briga se iniciou,
necessitando de intervenção imediata dos policiais. Segundo alegações dos
envolvidos, a confusão teria iniciado no interior do Clube Literário e se estendido
para via pública após os seguranças do evento terem colocado os envolvidos para
fora. Foi registrado BO de rixa e os feridos encaminhados ao Pronto Socorro.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSAPROFISSÃO, SUA VIDA!
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
ultoria
s
OAB/MG 107.598
n
o
C
e
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

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

“A arte de
vencer se
aprende nas
derrotas”
Simon
Bolívar
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CRAS de Bom Repouso promove
curso de Saúde Reprodutiva
O CRAS de Bom Repouso, em parceria
com o SENAR, realizou na cidade um
curso de Saúde Reprodutiva para 21

meninas entre 12 e 14 anos. No dia 30 de
novembro, as meninas receberam um
Certificado de Conclusão do Curso.

O Natal! A própria palavra enche nossos corações de alegria.
Não importa quanto temamos as pressas, as listas de presentes
natalinos e as felicitações que nos fiquem por fazer. Quando chegue
no dia de Natal, vem-nos o mesmo calor que sentíamos quando
éramos meninos, o mesmo calor que envolve nosso coração e nosso
lar.Que a população de Bom Repouso possa viver a alegria do Natal
em todos os dias de 2013. Desejamos que seja um Ano muito
Próspero e que juntos possamos fazer de nossa cidade, um
lugar cada vez melhor de se viver.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo a toda população
de Bom Repouso, são os votos de:

Autoridades, o Certificado e
as meninas que
participaram do Curso

Edmilson

Obras importantes em
Bom Repouso entram
em fase de acabamento
Três obras i mport antes em Bom
Repou so ent ram em fase de
acabament o . Sendo o Parqu e
Municipal, onde terá academia ao ar
livre, pista de caminhada e um grande
lago. O lago já está com as comportas

qu ase pro nt as e recebendo
calçamento ao lado. O Próinfância
t ambém est á com as o bras bem
adi ant adas e po r fim, a P raça da
Imagem de Nossa Senhora da Graças
que continua em andamento.

Comportas do lago do
Parque Municipal

Próinfância de
Bom Reposuo

Praça da Imagem de
Nossa Senhora das
Graças em construção

Messias
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Apae de Borda da Mata
passa a ser uma empresa
comum e não filantrópica
A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Borda da Mata, vem
através desta informar a população em
geral o seguinte: Conforme alteração da
Deliberação CIB-SUS n° 615, onde o
atendimento das APAEs era por
procedimento e à partir desta passou a
ser per capita. Esta Deliberação foi
alterada, ao atendimento das APAES MG.
Mediante esta mudança nossa APAE
perdeu 72% do recurso de R$ 26.128,00
que vinha recebendo desde 2011. Houve
uma perda de R$ 18.956,00.
Com isso a APAE não tem como estar
cobrindo as despesas que é de R$
34.000,00 (aproximadamente). Conforme
Demonstração Contábil ao lado.
Esclarecemos também que a APAE, no
final de 2010 e inicio de 2011, perdeu o
CERTIFICADO DE FILANTROPIA –
CEBAS, o que significa que perde os
direitos que antes tinha de usufruir de
isenções como: (cota patronal, busca de
convênio, verbas, etc,)
Só tomei conhecimento do problema
em abril de 2012, porque no período de
01/01/2011 à 10/08/2011, houve mudança

na diretoria e eu Mari a do Carmo
Wernech Machado, que era tesoureira
tive que assumir a Presidência, visto que
não tinha ninguém para assumir a APAE.
Desta data em diante fui levantando os
pro blemas, descobri a perda do
CERTIFICADO. A partir do momento que
descobrimos a perda, fizemos novo
pedido, que já fo i protocolado em
Brasília, aguardando o deferimento.
Sem o CERTIFICADO à APAE passa a
ser uma empresa comum, tendo que
pagar todos os impostos, gerando assim
uma dívida em atraso de R$ 55.000,00
(aproximadamente) e mais os impostos
devidos mensalmente. Dívida esta que
já fez o parcelamento e estamos
efetuando os pagamentos.
Diante desta situação a APAE espera
contar com a ajuda da população e
informamos que a Prefeitura Municipal
tem nos ajudado o máximo possível
abraçando essa causa Nobre.
Antecipadamente agradeço.
Borda da Mata, 12 Dezembro de 2012
Maria do Carmo Wernech Machado
Presidente da APAE

Conselho Municipal de
Conservação e Defesa do Meio
Ambiente - Codema - é
reorganizado em Tocos do Moji

Enfermeiras e Farmacêutica
da Secretaria Municipal de
Saúde de Senador José Bento
participam de Curso de
Capacitação em feridas
agudas e crônicas na
Univás em Pouso Alegre
A Enfermeira do ESF, Joice Lemes
Zetula, juntamente com a enfermeira da
UBS, Ro bert a Daniel a de M. D.
Nascimento e a Farmacêutica Liliane
Cristi na do Prado Paiva est iveram
presentes nos dias23 e 24 de novembro
na Univás em Pouso Alegre quando
partici param da 1ª Jornada em
Estomaterapia para uma capacitação em
novas t écni cas de curat ivos e aos

medicamentos novos usados para o uso
deste procedimento.
“O obj etivo desta capacit ação é
mel horar a qual idade de nossos
pacientes que possuem feridas agudas
e crônicas. Desta forma, estamos
qualificando nossa equipe para colocar
em prática as novas técnicas com os
novos medicamentos lançados”, frisam
as participantes.

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

Desejamos do fundo dos nossos corações
que os votos de um Feliz Natal e um Ano
Novo ainda melhor se tornem uma realidade
para você e toda sua família. Boas Festas,
são os votos de João de Barro Materiais
de Construção – Tocos do Moji.
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
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2005/2012 – Prefeito Antonio Rosário de Tocos do Moji agradece a
população pela confiança depositada em sua pessoa e mostra o que fez
para melhorar a qualidade de vida dos moradores de seu município
O ano de 2012 está se encerrando e também no dia 31 de dezembro, eu deixo o cargo de Prefeito da minha
querida cidade, Tocos do Moji. Município que sempre tive orgulho de pertencer e ser prefeito por oito anos,
para mim, além de uma grande honra, não há palavras para expressar minha alegria. Nestes oitos anos,
quantos amigos foram acrescentados em minha vida, pessoas queridas que ficarão em meus pensamentos.
Neste momento, não é hora de despedida, de tristeza, simplesmente, de deixar de ser o prefeito, o qual me
orgulha muito de ter representado bem o nosso município, tanto que a população me confiou um segundo
mandato com uma expressiva votação nas eleições de 2008, os quais eu agradeço muito e carregarei
eternamente essa gratidão da população para comigo, Antonio Rosário Pereira.
Mas também, neste momento, é hora de agradecer a todos que me ajudaram a deixar essa cidade cada vez
melhor de se viver, olhando para todos, indistintamente. Todos os tocosmojienses merecem o nosso respeito.
Minha equipe foi muito valiosa em minha jornada, não citarei nomes neste momento para não esquecer alguém
e cometer injustiça, mas todos sabem o quanto vocês foram importantes para mim e para Tocos do Moji. Só
queria destacar o agradecimento a DEUS que me deu saúde para suportar e a minha família, esposa, filhos e
demais familiares que me apoiaram em todos esses anos.

A Melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações
e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham
em nossa caminhada pela vida.
Então aproveito para desejar a toda população Tocosmojiense um
FELIZ NATAL e um ANO NOVO repleto de realizações.
E para finalizar gostaria de deixar registrado neste meio de comunicação todo o nosso
trabalho enquanto estive a frente do Executivo de Tocos do Moji de 2005 a 2012.
Consegui para Tocos do Moji:
Asfalto ( Tocos do Moji/ Borda
da Mata); Celular ( Sinais em
Tocos do Moji, Distrito Fernandes,
Distrito Sertão da Bernardina e
Paredes); Agência dos Correios e
AGC. Distrito Fernand es;
Programa Tocos do Moji uma
Evolução Digital ( Internet Gratuita).
Obras realizadas:
- Revitalização da Rua Virgínio
Batista Pereira;
- Imp lantou o Cen tro de
Fisioterapia;
- Criou salas de aula para crianças
com quatro anos de idade;
- Recapeamento das Ruas José
To mas Cantuária e An to nio
Mariano da Silva;
-Alargam en to d as Pon tes
Joaquim Bento da Silva e do Pira;
- Substituição da Rede Pluvial da
Av. Joaquim Bento Silva e Rua João
Amâncio Neto;
- Con stru ção do Velório ,
am pliação e revitalização do
Cemitério Municipal;
- Iluminação e ampliação da
Arquibancada do Estádio Municipal
Vereador Antonio Bento da Silva;
-Construção da Sub – sede da
Prefeitura;
- Refo rm a da Garagem d a
Prefeitura;
-Construção da Rotatória na
Praça Vicente Pereira;
- Am pliação e Reform a da
Unidade Básica de Saúde;
- Refo rm a d o Préd io d a
Prefeitura, Quartel da Policia Militar
e Casa da Ban da Lira
Tocosmojiense;
- Ampliação da Casa da Estação
de Tratamento de água, ampliação
da Caixa de armazenamento de
água para tratamento, substituição
d o sistem a elétrico d e
bombeamento da água, ampliação
da coleta de água e expansão do
fornecimento de água;
- Construção do CRAS Zilda
Maria da Silva;
- Construção do Casi Francisca
Maria de Jesus;
- Renovação e Aumento da Frota
Municipal;
- Aquisição de Motoniveladora;
- Aqu isição d e Retro –

Escavadeira;
- Aquisição de Trator Agrícola;
- Implantou Internet Gratuita em
Tocos do Moji, Distrito Fernandes
e Distrito Sertão da Bernardina;
- Reforma do Posto Saúde do
Distrito Fernandes;
- Criação da Unidade de Saúde
do Tijuco Preto;
- Implantação da Equipe do PSF
– Programa de Saúde da Família;
- Construção da ETA – Estação
de Tratamento de Água no Distrito
Fernandes;
- Substituição de toda tubulação
e automatização do Sistema de
Fornecimento de Água no Distrito
Sertão da Bernardina;
- Ampliação da Arquibancada e
Reforma Geral do Estádio de
Futebol do Distrito Fernandes;
- Aquisição do Campo de Futebol
do Distrito Sertão da Bernardina;
- Aquisição do Campo de Futebol
do Bairro Espraiado;
- Sinalização do Caminho da Fé
dentro do Município;
- Habilitação do Município ao
ICMS Turístico e Cultural;
- Restauração e Organização das
Festivid ad es d o Mu nicípio
(Carnaval, Festa da Padroeira e
Aniversário da Cidade) além de
criação de novos eventos como o
Encontro de Bandas.
Aos Servidores:
- Restituiu o qüinqüênio;
- Criou o Vale Alimentação;
- Imp lantou o Sistema d e
Avaliação de Desempenho;
- Criou a Estrutura Administrativa
da Prefeitura;
- Plano de Cargos e Salários dos
Profissionais do Magistério;
Cons trução de Quadras
Poliesportivas:
- Escola Benedito Caetano de
Faria – Fernandes;
- Escola Presidente Kennedy –
Paredes;
- Escola José Luiz Brandão Pinhal Redondo;
- Escola Francisco Ribeiro de
Anchieta – Espraiado;
Cobertura de
Poliesportivas:

- Escola Manoel Rodrigues
Machado – Tocos do Moji;
- Escola Benedito Caetano de
Faria – Fernandes;
- Escola Ambrosina Maria de
Jesus – Sertão da Bernadina;
Reforma e Ampliação de
Escolas Municipais:
- Escola Manoel Rodrigues
Machado – Tocos do Moji;
- Escola Benedito Caetano de
Faria – Fernandes;
- Escola Ambrosina Maria de
Jesus – Sertão da Bernardina;
- Escola Presidente Kennedy –
Paredes;
- Escola José Luiz Brandão –
Pinhal Redondo;
- Escola Francisco Ribeiro de
Anchieta – Espraiado;
Construção de Praças:
- Santa Luzia;
- Cachoeira;
- Pedra Negra;
- Pinhal Redondo;
- Damázios;
- Barro Branco;
- Distrito Sertão da Bernardina;
- Distrito Fernandes;
Calçamentos de Ruas e
Avenidas:
Tocos do Moji:
Rua: Benedito Garcia da Rosa;
Rua Antonio Fabrício da Rosa;
Rua Demercino Miguel da Veiga
e Iluminação;
Rua José Tereza da Rosa e
Iluminação;
Rua Vicente Fabrício da Rosa;
Rua Armanda Rodrigues da
Silva;
Rua Miguel Modesto da Veiga
e Iluminação;
Rua Antonio Vicente Pereira e
Iluminação;
Rua Ciro Tiburcio da Silva e
Iluminação;
Rua Ver. Jesus Vicente Pereira;
Rua Ver. José Ângelo da Rosa;
Rua Maria Vicença da Silva;
Rua Izabel Marcelina Braga;
Rua Sebastião José da Rosa;
Rua Francisco Bento da Silva;

Quadras
Distrito Fernandes:
Rua Manoel Antonio de Almeida;

Rua Sebastião Manoel de Almeida;
Rua José Manoel de Almeida;
Rua Ciro Ferreira de Alvarenga e
Iluminação;
Rua José Antero Nogueira e
Iluminação;
Rua Adão Manoel de Almeida;
Rua Ângelo Felix de Faria;
Rua Afonso Ramos de Almeida;
Distrito Sertão da Bernardina:
Rua Miguel Manoel de Godói;
Rua Vicente Augusto Pereira e
Iluminação;
Rua João Marques de Souza;
Rua João Romualdo da Silva;
Ru a Maria Jo sé d a Silva e
Iluminação;
Rua Jorge Olímpio da Silva e
Iluminação;
Rua Miguel Luis de Morais;
Rua José Ferreira da Silva e
Iluminação;
Calçamentos de Zona Rural:
Espraiado;
Paredes;
Damázios;
Pinhal Redondo;
Capinzal;
Trevo dos Nogueiras;
Construção de Pontes
Tocos do Moji:
Milton Rodrigues - madeira;
Antonio Ricardo - madeira;
Sinfrônio- madeira;
Da laje- manilha;
Ditão Amadeu - madeira;
Da Santa Luzia- concreto;
Amador - madeira;
Copa do Moji:
Joaquim Lacídio - madeira;
Zé do Castorino - madeira;
Nelson do Zote - manilha;
João da Afonsina - madeira;
Rubens Rodrigues - madeira;
Lino Rodrigues - madeira;
Ponte de Pedra:
Wilso n/Zé Hum berto – tubo
ARMICO;
Cachoeira:
Miro - manilha;
Zé Costa - concreto;
Wal/ Zico Idalino - madeira;
Distrito Sertão da Bernardina:
João da Tita - madeira;
Zé Marques - madeira ;
Antonio Marques - madeira;

João Tereza - concreto;
Quim Lucas - concreto;
Wilson Marques - concreto;
Jesus Marques - madeira;
Jesus Olímpio - madeira;
Vená - madeira;
Zé Ciro – concreto ;
Distrito Fernandes
Tião Bento - manilha;
Dito Pesqueiro - manilha;
Ângelo Ricardo - manilha;
Dona Jandira - manilha;
Pedro Mane - manilha;
Salvador - manilha;
Maquina de Farinha – galeria (
Concreto);
Luiz da Mulata - madeira;
Caminho d a Fé ( Jesu s do
Armando) – galeria ( Concreto);
Pedra Negra
Ponte do Mero - madeira;
Antonio Martins - madeira;
Paredes
Divisa/Inconfidentes - madeira;
João Bentinho - madeira;
Cláucio - madeira;
Benedito Lopes - madeira;
Neguinho - madeira;
Benedito Alves - madeira;
Segredo
Divisa/ Borda da Mata - concreto;
Moji
Paulão – madeira;
Além dessas realizaçõ es,
conseguimos nesses oito anos,
triplicar o orçamento e o patrimônio
do Município, tivemos cuidados
especiais com manutenção de
estradas vicinais, bueiros, mata –
burros; transportes escolares, de
pacientes e atletas amadores; dos
préd ios púb licos; das no ssas
praças, ruas e avenidas; da coleta
de lixo nos perímetros urbanos e
zona rural; com a qualidade da água
fornecida; do ensino de nossos
alunos; da capacitação de nossos
servidores e também respeito ao
meio ambiente e a cultura municipal.
Enfim, muito obrigado a todos e
que DEUS nos abençoe sempre!!!

Antonio Rosário
Pereira
Prefeito de
Tocos do Moji
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei n° 527/2012
“Autoriza a desafetação de bem público
de propriedade do Município de Borda
da Mata e permuta com bem particular e,
dá outras providências.”
A Câmara Municipal faz saber que ela
aprova e eu Perfeito Municipal sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Fica desafetado o lote vago
localizado na Rua Leonice Alcebíades
Faria propriedade do Município de Borda
da Mata.
Parágrafo único – O terreno mencionado
no caput do artigo refere-se a uma área
de terreno com 200,00 m² (duzentos
metros quadrados), que possui as
seguintes divisas e confrontações: pela
frente 10,0m (dez metros) com a rua
Leonice Alcebíades Faria; do lado direito
20,00m (vinte metros lineares) com Lote
n° 09 da Prefeitura Municipal; e do lado
esquerdo 20,00m (vinte metros lineares)
com a rua “C”; nos fundos 10,00m (dez
metros lineares) com área rural particular;
perfazendo a área total acima descrita.
Art. 2° Fica o Executivo autorizado a
realizar permuta da área desafetada e,
descrita no art. 1° dessa Lei, com terreno
de 110,50 m² (cento e dez metros e
cinquenta centímetros quadrados), de
propriedade do Sr. Adelson Aparecido
Faria.
Parágrafo único – a área mencionada no
caput desse artigo refere-se a uma área
de terreno particular de propriedade do
Sr. Adelson Aparecido Faria, 110,50 m²
(cento e dez metros e cinquenta
centímetros quadrados), localizada na
Rua Francisco Rodrigues da Silva, com
as seguintes divisas e confrontações:pela frente 7 m (sete metros lineares)
confrontando com a Rua Francisco
Rodrigu es - lado direito 1 7,0 0m
(dezessete metros lineares) confrontando
com Benedito de Oliveira e José Lino de
Oliveira - lado esquerdo 17,00m (dezessete
metros lineares) confrontando com a Rua
Sebastião Cândido Alcebíades; - fundos
6,00m (sei s metros lineares)
confrontando a rua Bento Cândido
Pires,perfazendo a área total acima
descrita.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2012.
Proposição de Lei n° 528/2012
“Fixa data para a Festa do Milho no
Município e dá outras providências.”
O Perfeito Municipal de Borda da Mata
faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° Fica fixado o primeiro final de
semana subseqüente ao feriado de
“Corpus Cristi”, a data para a realização
da Festa do Milho, comemorada no
Município.
Art. 2° A Festa referida no artigo anterior
passa a fazer parte do calendário oficial
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de eventos do município de Borda da
Mata.
Art. 3° Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 19 de junho de 2012.

Proposição de Lei nº 536/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Borda
da Mata apro vou e el e sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédit o su plementar, no co rrente
exercício, no valor de R$ 28.326,90 (vinte
e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e
noventa centavos), para reforço da
seguinte dotação orçamentária:
0201 Gabinete do Prefeito
0412200012.002 Manutenção das
Atividades do Gabinete do Prefeito
319092 Despesas de Exercícios
Anteriores 0248
R$
28.326,90
Art. 2º - Como recursos para abertura
do crédito mencionado no art.1° fica
anulada a seguinte dotação
orçamentária.
020607 Estradas Vicinais
2678200071.009 Construção de Pontes,
Bueiros e Estradas Vicinais
449051 Obras e Instalações 0200
R$ 28.326,90
Art. 3º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões, 03 de julho de 2012.

Proposição de Lei nº 537/2012
Altera o art. 160 e revoga o § 4º da Lei
nº 1.610/2010 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata
faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona seguinte Lei:
Art. 1º . O art. 160 caput da Lei 1.610/
2010 passa a ter a seguinte redação:
Art. 160. Ao servidor poderá, após três
ano de efetivo exercício, ser concedida
a licença, sem remuneração, pelo prazo
de até 02 (dois) anos, para o trato de
interesse particular.
Art. 2º. Fica revogado o § 4º do referido
artigo.
Art. 3º. Revogadas as disposições em
contrário, esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões, 05 de julho de 2012.

Proposição de Lei nº 538/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Borda
da Mata apro vou e el e sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

Venha conferir
nossos preços!!!

Márcio Lobão
Locução e Eventos
Locutor, radialista, DJ e sonorização
Telefones:

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

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

Praça Antonio
Megale
Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562

crédit o su plementar, no co rrente
exercício, no valor de R$ 1.522.060,00
(hum milhão quinhentos e vinte e dois
mil e sessenta reais), para reforço das
seguintes dotações orçamentárias:
0201 Gabinete do Prefeito
0412200012.002 – Manutenção das
Atividades do Gabinete do Prefeito
319011 Vencimentos e vantagens fixas
– pessoal civil – 0001
R$
20.600,00
319013 Obrigações Patronais – 0002
R$ 14.000,00
0202 – Departamento de Administração
0412200012.003 – Manutenção das
Atividades da Administração
Municipal
319011 – Vencimentos e vantagens
fixas – pessoal civil - 0012
R$
100.000,00
319013 – Obrigações patronais - 0013
R$ 28.000,00
0203 – Departamento de Finanças
0412300012.007 – Manutenção das
atividades do Departamento de
Finanças
319011 – Vencimentos e vantagens
fixas – pessoal civil - 0037
R$
94.000,00
319013 – Obrigações patronais - 0038
R$ 16.000,00
0412900012.008 – Manutenção do
Setor de Arrecadação e Fiscalização
319011 – Vencimentos e vantagens
fixas – pessoal civil – 0047
R$
65.000,00
319013 – Obrigações Patronais – 0048
R$ 12.000,00
288460000.002 – Inativos e
Pensionistas
319001 – Aposentadoria, Reserva
Remunerada e Reformas - 0053 R$
19.000,00
319003 – Pensões – 0054
R$ 7.000,00
020401 – Ensino Geral
1212200032.009 – Manutenção do
Departamento de Educação.
319011 – Vencimentos e vantagens
fixas – pessoal civil – 0056
R$
35.000,00
1236600032.016 – Educação de Jovens
e Adultos
319011 - Vencimentos e vantagens
fixas – pessoal civil – 0067
R$
20.000,00
319013 – Obrigações Patronais – 0068
R$ 7.200,00
020402 – Educação Infantil
1236500032.011 – Manutenção da
Creche Municipal
319004 – Contratação por tempo
determinado – 0071
R$
49.300,00
319011 – Vencimentos e vantagens
fixas - 0072
R$
82.000,00
020403 – Ensino Fundamental
1236100032.014 – Manutenção do
Ensino Fundamental
319013 – Obrigações Patronais – 0089

R$ 23.000,00
020406 – Desporto Amador
2781200052.019 – Manutenção do
Desporto Amador
319011 – Vencimentos e vantagens
fixas – pessoal civil – 0117
R$
24.000,00
319013 – Obrigações Patronais - 0118
R$ 7.000,00
020501 – fundo Municipal de Saúde
1030100112.032 – Programa de
Farmácia Básica
319011- Vencimentos e vantagens fixas
– pessoal civil -0131
R$
30.000,00
1030200112.030 Manutenção do
serviço de Saúde
319013 – Obrigações Patronais - 0137
R$ 54.000,00
020502 – Assistência a Saúde –
Recursos Vinculados
103010112.033 – Programa de Saúde da
Família – PSF
319004 – Contratação por tempo
determinado – 0142 PSF
R$
314.000,00
103010112.035 – Programa agente
Comunitário de Saúde – PACS
319004 – Contratação por tempo
determinado – 0143 PACS
R$
50.000,00
1030100112.038 – Programa Saúde
Bucal – PSAUBU
319004 – Contratação por tempo
determinado – 0144 PSAUBU
R$ 31.600,00
1030500112.021 – Manutenção da
Vigilância Epidemiológica – EPCDOE
319004 – Contratação por tempo
determinado – 0149-BLVGS R$
14.360,00
020601 – Administração Geral
0412200012.020 – Manutenção do
Departamento de Obras
319011 – Vencimentos e Vantagens
fixas – pessoal civil – 0153
R$
51.000,00
319013 – Obrigações Patronais - 0154
R$ 12.000,00
020602 – Vias Urbanas
1545100102.022 – Conservação das
Vias Urbanas
319013 – Obrigações Patronais - 0167
R$ 2.000,00
020603 – Limpeza Pública
1545200102.023 – Serviços de Limpeza
Pública
319011 – Vencimentos e Vantagens
Fixas – pessoal civil – 0172
R$
100.000,00
319013 – Obrigações Patronais 0173
R$ 26.000,00
020606 Parques e Jardins
1545100102.025 – Parques e Jardins
319011 – Vencimentos e Vantagens
Fixas – pessoal civil – 0187
R$
23.000,00
319013 – Obrigações Patronais 0188
R$ 5.000,00
020702 – Serviço de Assistência Social
0812200082.037 – Programa de

Assistência Social
319011 – Vencimentos e Vantagens
Fixas – pessoal civil – 0214 AS.SOC
R$ 120.000,00
319013 – Obrigações Patronais 0215
AS.SOC
R$
28.000,00
082430092.040- Manut. De Prog.
Assist. A Criança e ao Adolescente
339036 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoal Física – 0228
R$
38.000,00
Art. 2º - Como recursos para abertura
do crédito mencionado no art.1°, serão
utilizadas a importância de R$
1.180.000,00 (hum milhão quinhentos e
vinte e dois mil e sessenta reais), do
superávit financeiro do exercício
anterior e R$ 342.060,00 (trezentos e
quarenta e dois mil e sessenta reais) de
recursos provenientes da estimativa de
excesso de arrecadação do exercício.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em
contrário, entrando a presente Lei em
vigor a partir da data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de julho de
2012.
Sala das Sessões, 31 de julho de 2012.

Proposição de Lei nº 539/2012
“Dispõe sobre alteração de valor de
Convênio”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Borda
da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aumentado em R$ 8.000,00
(oito mil reais) o valor do Convênio
firmado entre o Estado de Minas Gerais,
por intermédio da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais – PMMG e o
Município de Borda da Mata.
Art. 2º - Para cobertura da despesa
mencionada no artigo primeiro fica
autorizado, no corrente exercício, a
suplementação da dotação orçamentária:
0202 Departamento de Administração
0618100012.004 Convênio com a Polícia
Militar
339030 Material de Consumo - 0025
R$ 8.000,00
Art. 3º - Os recursos para abertura de
crédito são originários de anulação da
dotação orçamentária:
020609 Serviço de Água e Esgoto
1751200012.048 Manutenção do
serviço de água e esgoto
339030 Material de Consumo – 0205
R$ 8.000,00
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário, entrando a presente lei em
vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 31 de julho de 2012.
Benedito Delfino de Mira
Presidente da Câmara
Maria Izabel de Lima Cobra
Vice Presidente
Nilson Pereira de Toledo Filho
Secretário

Natal, época de felicidade e paz. Esperamos que o Mundo
dê conta do mal que está a fazer a si próprio.
Pensemos na paz e tranquilidade dos povos.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos dos bordamatenses,
são os votos da Câmara Municipal de Borda da Mata.
Venho, através deste meio de comunicação,
proferir singelas, porém, sinceras palavras
de agradecimento pelas eleições de 2000,
2004 e 2008, nas quais fui eleito vereador e
pude ser um dos representantes do povo
tocosmojiense por 12 anos. Fico muito grato
com isso e espero ter retribuído a confiança
das pessoas que votaram em mim.
Não existe vitória sem esforço. E todo meu
esforço foi recompensado com as reeleições.
Ratifico o meu agradecimento e o meu comprometimento, mesmo
não estando na Câmara de Vereadores, com o progresso de nossa
cidade, pautados na honra, na honestidade e na integridade e
aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto
de realizações.
Antonio Jacinto da Silva
Vereador Kaxuxa
Tocos do Moji
“Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias, e
cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento” Eclesiastes 12. V 1.
A Comunidade do bairro Santa Cruz, a Coordenadora da Escola do bairro Santa Cruz, Ivone de
Cássia Fernandes Oliveira, a ex diretora Damaris de Oliveira Silva, os ex-vereadores Anilton
Pereira da Silva, Valdir Gomes Bonifácio, o vereador eleito Antonio Albano Martins e a vereadora
eleita Magali das Graças Ribeiro, o Pastor Jair Miguel Frando, a Unidade do PSF, a Associação
Comercial Industrial de Borda da Mata, o Rubens Michel Fanis – Pastelaria Tia Lurdes ,os
funcionários do Conselho Tutelar, da Assistência Social, dos Correios, da Delegacia, o viceprefeito, Silvio Pedro Rodrigues, a Secretária de Saúde Nádia de Pádua, a Advogada Dra. Leny de
Meirelles, os funcionários do Fórum e o Tribuna Popular agradecem o apoio e desejam ao Comissário de Menores,

Jair Benedito de Souza e toda sua família um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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União Taekwondo e Colégio Nossa Senhora do Carmo promovem Copa de Taekwondo
Foi realizada no domingo, dia 25 de
novembro, no ginásio esportivo do
Colégio Nossa Senhora do Carmo, a Copa
União de Taekwondo. O Evento que faz
parte do calendário escolar da instituição,
contou com a presença de setenta atletas
das ci dades de Bu eno Brandão,
Inconfidentes, Congonhal, Machado,
Alfenas e São Paulo. Borda da Mata foi

representada pelos alunos da União
TKD local, do Distrito do Cervo e do
Colégio.
Além das competições de lutas, houve
também apresentações de pom-see
(sequência de movimentos imaginários).
“O objetivo da Copa foi o de promover o
Taekwondo como esporte olímpico,
gerando entretenimento ao público e

confraternização aos participantes”, diz
o Professor Nilton Flávio, faixa preta 3º
dan, organizador do Evento.
O destaque foi o alto número de
participantes na categoria infantil e
mesmo com os atletas empenhados em
conquistar o primeiro lugar, o clima que
prevaleceu no Ginásio foi o de amizade.
Muitas famílias compareceram para

prestigiar.
Na classificação geral, a equipe de
Bueno Brandão conquistou o primeiro
lugar, seguida por Congonhal em
segundo e Alfenas em terceiro. Borda da
Mata por ser a sede, não participou da
contagem por equipe.
A União TKD e o Colégio Nossa
Senhora do Carmo agradecem ao trabalho

dos voluntários, a todos que ajudaram
direta e indiretamente no Evento e ao
apoio dos seguintes estabelecimentos:
Tecelagem Bordarte’s, Bema Confecções,
Panificadora e Lanchonete Primor, Caixa
Aqui da Ju, Ipê Mat eriais para
Construção, Panificadora e Confeitaria
Flor da Mata, Pio e João Pedro (Comercial
Têxtil), Gráfica Tiradentes e RB Enxoval.

Veja alguns flashes do evento:

27 alunos da Escola Municipal de Senador José Bento recebem o diploma do Proerd
e o prefeito Flávio S. Pinto para incentivá-los ao esporte sorteou duas bicicletas novas
No dia 05 de dezembro, 27 alunos do
5º ano do Ensino Fundamental da Escola
Muni cipal de Senador José Bento,
Professora Maria da Costa Ferreira,
receberam o Diploma do curso do
PROERD – Programa Educacional de
Resistência as Drogas e a Violência –
no salão de festas da escola. O Programa
foi realizado pelo Sargento Paulo Cézar
de Almeida, que semanalmente durante
esse semestre ministrou aulas sobre os
vário s t ipos de dro gas e su as
conseqüências paras as famílias .
As drogas são verdadeiros flagelos.
Conseguem tirar o sossego e a paz de
qualquer pessoa que tenha um mínimo
de consciência sobre a gravidade do
problema. Os educadores e pais devem
agir em relação às drogas da mesma
forma que em relação a qualquer outro
tema; educando, ensinando, prevenindo
e orientando.
Ter um projeto de vida, desenvolver,
desde cedo objetivos é, com certeza,
uma das melhores formas de integrar o
jovem na sociedade e afastá-l o de
probl emas. Este aspect o pode ser
bastante influenciado pela conduta dos
pais. Estudos mostram um índice menor
de usuários de drogas entre jovens que
trabalham. A ociosidade e a falta de
perspectiva de vida são excel entes
aliadas no caminho da alienação, do
desencanto e, conseqüentemente, das
drogas, que atuam, muitas vezes, como
elementos que preenchem (pelo menos

de forma aparente) as inseguranças e os
medos individuais. Saber que tem algo a
realizar é muito importante para os
adolescentes. É fundamental que cada
jovem acredite que vai modificar o
mundo (para melhor, é claro), que sua
geração tem uma missão, um trabalho a
realizar na terra. Sentir-se parte de uma
coisa é extremamente gratificante. Não
deixe que seu filho cresça pensando
somente em conquistar coisas materiais.
Ajude seu filho a encontrar algo que
considere importante para fazer na vida
e que lhes ocupe toda a vida. Isso sim, é
um encontro verdadeiro, um salvoconduto brilhante e produtivo contra o
uso de drogas. Pessoas que amam os
outros são felizes. E quem é feliz não
usa droga nenhuma.
Entorpece-se sim, mas com suas
realizações, com seu trabalho, com o
prazer de suar a camisa para conseguir
alcançar o que idealizou.
O PROERD busca a prevenção, que é
sem sombra de dúvida, o caminho mais
efetivo no combate ao uso e abuso de
drogas.
E em Senador José Bento, há um
diferencial, pois o prefeito Flávio de Souza
Pinto, juntamente com o Proerd incentiva
os adolescentes a prática esportiva e para
inserir esses estudantes no esporte, que
claro, é saúde e lazer, o prefeito faz o que
pode para auxiliá-los, tanto que no dia da
formatura do Proerd foram sorteadas
duas bicicletas novas para os alunos.

Solenidade,
mesa de
autoridades e
alunos
vencedores
com as
melhores
redações

Turma de
formandos
com
professores e
o Instrutor do
Proerd,
Sargento
Paulo

Ganhadores das
bicicletas
sorteadas pelo
Prefeito Flávio

Diga não às Drogas!
Pratique esporte!
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

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

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Rua Cel. José Inácio, 190
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

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

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Um momento doce e cheio de significado para as nossas vidas. É tempo de repensar valores, de
ponderar sobre a vida e tudo que a cerca. É momento de deixar nascer essa criança pura, inocente e
cheia de esperança que mora dentro de nossos corações. É sempre tempo de contemplar aquele
menino pobre, que nasceu numa manjedoura, para nos fazer entender que o ser humano vale por
aquilo que é e faz, e nunca por aquilo que possui. Noite cristã, onde a alegria invade nossos corações
trazendo a paz e a harmonia. O Natal é um dia festivo e espero que o seu olhar possa estar voltado para
uma festa maior, a festa do nascimento de Cristo dentro de seu coração. Que neste Natal você e sua
família sintam mais forte ainda o significado da palavra amor, que traga raios de luz que iluminem o seu
caminho e transformem o seu coração a cada dia, fazendo que você viva sempre com muita felicidade.
Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para uma vida cada
vez mais feliz. Teremos outras 365 novas oportunidades de dizer à vida, que de fato queremos ser
plenamente felizes. Que queremos viver cada dia, cada hora e cada minuto em sua plenitude, como se
fosse o último. Que queremos renovação e buscaremos os grandes milagres da vida a cada instante.
Todo Ano Novo é hora de renascer, de florescer, de viver de novo.
Aproveite este ano que está chegando para realizar todos os seus sonhos!

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO PARA TODOS QUE
AJUDARAM A EQUIPE DO GRUPO IPÊ A CONTRIBUIR PARA O
CRESCIMENTO DE NOSSA CIDADE!

MEGA PROMOÇÃO DE FIM DE ANO*

Pisos à partir de
R$7,90**

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

Tinta Acrílica Futura
Premium
18 litros
De R$189,00 por
R$159,90

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

E muitas outras ofertas para começar o Ano Novo de Casa Nova.
Vale a pena conferir!!!

Três lojas para melhor atendê-lo
Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

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

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

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
* Sujeito a aprovação de crédito pela Loja e promoção válida para o mês de dezembro ou enquanto durar o estoque. **Promoção para o mês 12/2012 ou enquanto durar o estoque.

