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Prefeito de Senador José Bento Flávio
de Souza Pinto participa de Encontro

Nacional de novos prefeitos em Brasília

Prefeito
Flávio, à

esquerda com
o Deputado

Odair Cunha e
à direita com o

Senador
Clésio

Andrade
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Profissionais da Saúde de Borda da Mata
participam de palestra sobre Gestão de Pessoas

Dr. Dorival e Dra. Rosângela durante palestra no Plenário da Câmara Municipal
Página 3

Prefeitura de São Paulo
convida Escolinha de Futebol

Meninos de Ouro de Bom
Repouso para assistir final

da Taça São Paulo de
 Futebol Júnior

Atletas da Escolinha
Meninos de Ouro
assistindo a final

Final entre Santos e
Goiás no Pacaembu
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Tocos do Moji contrata mais
três médicos para atender

pacientes do Município

Secretário de Saúde, Kaxuxa, e o Prefeito Toninho Rodrigues que contrataram
os profissionais: Dra. Roselaine – Pediatra; Dra. Sirlene – Ginecologista e Dr.
Romar – Urologista. É bom lembrar que os profissionais que já trabalhavam

para o município, continuam normalmente.
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As notícias e fotos do Carnaval serão
publicadas na edição de 28 de fevereiro
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A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Márcio Lobão
Locução e Eventos

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

Locutor, radialista, DJ e sonorização

Vereador Painho de Borda
da Mata dá transparência
publicando a comprovação

de seu subsídio
O vereador Jucemar Pereira de

Siqueira(Painho) desde o dia que tomou
posse em 1º de janeiro, seu pensamento
está voltado para, além de fiscalizar e
legislar, também trabalhar para levar a
população a maior  transparência
possível de seus atos. Tanto que não
pretende esconder de ninguém nem

mesmo o subsídio que recebe da Câmara
Municipal, mostrando o valor para o qual
desempenha suas funções.

Para comprovar essa ati tude de
transparência, neste mês está publicando
a comprovação do recebimento do
subsídio, conforme demonstrat ivo
abaixo:

Com 45 dias de vida, um único mosquito
da Dengue pode contaminar até 300 pessoas

E o ovo do mosquito pode sobreviver até 450 dias, mesmo se o local
onde ele foi depositado ficar seco. Se receber água novamente, volta

 ficar ativo e atinge a fase adulta em apenas três dias
Os municípios de Borda da Mata, Bom

Repouso, Tocos do Moji e Senador José
Bento alertam a população para o perigo
na Dengue neste período de chuva e
calor. É muito importante que as pessoas
tomem consciência e ajudem a combater
o mosquito para evitar que esta  doença
chegue nestas cidades.

A ação mais simples para prevenção
da dengue é evitar o nascimento do
mosquito, já que não existem vacinas ou
medicamentos que combatam a
contaminação. Para isso, é preciso
eliminar os lugares que eles escolhem
para a reprodução.

A regra básica é não deixar a água,

principalmente l impa, parada em
qualquer tipo de recipiente.

Como a proliferação do mosquito da
dengue é rápida, além das iniciativas
governamentais, é importantíssimo que
a população também colabore para
interromper o ciclo de transmissão e
contaminação. Para se ter uma ideia, em
45 dias de vida, um único mosquito pode
contaminar até 300 pessoas.

Então, a dica é manter recipientes,
como caixas d’água, barris, tambores
tanques e cisternas, devidamente
fechados. E não deixar água parada em
locais como: vidros, potes, pratos e
vasos de plantas ou flores, garrafas,

latas, pneus, panelas, calhas de
telhados, bandejas, bacias, drenos de
escoamento , canaletas, blocos de
cimento, urnas de cemitério, folhas de
plantas, tocos e bambus, buracos de
árvores, além de outros locais em que a
água da chuva é coletada ou armazenada.

É bom lembrar que o ovo do mosquito
da dengue pode sobreviver até 450 dias,
mesmo se o local onde foi depositado o
ovo estiver seco. Caso a área receba
água novamente, o ovo ficará ativo e
pode atingir a fase adulta em um espaço
de tempo entre 2 e 3 dias. Por isso é
importante eliminar água e lavar os
recipientes com água e sabão.

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

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Fundo de Participação Municipal é
impactado com a redução de IPI

Borda da Mata perdeu quase 300 mil reais em 2012
Com a redução do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI) da linha
branca, como fogões, geladeiras e
máquinas de lavar, dos materiais de
construção , de automóveis, entre
outros, muitos brasileiros aproveitaram
para investir nestes equipamentos que
habitualmente custam mais caro.

A medida do Governo Federal
impulsionou a economia do país, em
contrapartida, o repasse do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM)
ficou reduzido, justamente porque o
FPM, o qual é uma transferência
constitucional (CF, Art. 159, I, b) da

União para os Estados e o Distrito
Federal , é composto de 22,5% da
arrecadação do Imposto de Renda (IR) e
do  Imposto  sobre Produtos
Industrializados (IPI). A distribuição dos
recursos aos municípios é feita de
acordo com o número de habitantes,
onde são fixadas faixas populacionais,
cabendo a cada uma delas um coeficiente
individual.

De acordo com a Confederação
Nacional de Municípios (CNM), todas
as desonerações do IPI concedidas em
2012 implicaram numa renúncia de R$ 7,1
bi lhões. O impacto  to tal  destas
desonerações no FPM é de R$ 1,67

bilhões. Em Borda da Mata, o impacto
no repasse de FPM em decorrência da
redução do IPI em 2012 foi de R$
295.727,68.

Questionado sobre  o assunto, o
prefeito  Edmundo enfatizou que é
preferível que todos paguem a conta
para não comprometer a economia do
país. Embora os municípios tenham
queda no repasse, a população brasileira
teve a oportunidade de fazer aquisições
a preços mais acessíveis e dessa forma
evitar que a economia nacional entrasse
em crise.

 Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Rede Municipal de Educação de Borda da Mata inicia
ano letivo com palestra do Professor Hélio Barbosa

O ano letivo da Rede Municipal de
Educação teve início no dia 01/02/2013
com uma reunião com os professores e
monitores na Escola Municipal Benedita
Braga Cobra. A diretora do departamento
de Educação, Gláucia Brandão
Guilherme, enfatizou a importância do
professor na formação do aluno, deu
boas-vindas aos educadores e em
seguida o professor Hélio Barbosa, de
São Paulo, palestrou sobre a relação
entre o lúdico e o lúcido na escola.

O professor desenvolveu dinâmicas

com músicas para exemplificar que é
possível ensinar de forma divertida
utilizando as expressões corporal e facial.
Hélio frisou que o lúcido está ligado ao
lúdico na escola por meio de jogos e
brincadeiras.

Na ocasião, Gláucia apresentou aos
professores o certificado do Sistema de
Ensino NAME/COC pelo Concurso
Cultu ral ‘Parceria de qual idade
“Transformando vidas através da
Educação”’ conferido à Esco la
Municipal Diva Ribeiro dos Santos, do

Bairro Santa Rita em Borda da Mata, pelo
destaque do Projeto Pedagógico de
Ensino  Alternativo ao  Aluno com
Dificuldade de Aprendizagem
selecionado entre oito municípios
participantes. O prêmio foi anunciado
em 30/10/2012 durante o Encontro de
Coordenadores de escolas que utilizam
o material pedagógico do Sistema de
Ensino NAME da editora COC, em
Pouso Alegre.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Palestra do Professor Hélio Barbosa e da esquerda para direita: Professora Tomázia; diretora do Departamento
Municipal de Educação, Gláucia; professora responsável pelo projeto, Ivana; professora Dalva; diretora da escola,

Penha e professoras Mariza e Cidinha.
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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
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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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CLÍNICA MÉDICA SÃO LUCAS
Atendimento Médico e Fisioterapêutico especializado

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)

Áreas de atendimento

Telefone:
(35)3445-

2326
Avenida Lauro Megale, 230 - São Judas - Borda da Mata - MG

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

Tel.:(35)3445-1955

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

Profissionais da Saúde de Borda
da Mata participam de palestra sobre

Gestão de Pessoas
No dia 31/01/2013, os profissionais da

Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata, entre médicos, dentistas,
farmacêuticos, enfermeiros, técnicos,
agentes, motoristas, recepcionistas,
entre outros de todos os setores, se
reuniram no Plenário da Câmara no
Terminal Rodoviário para uma palestra
sobre Gestão de Pessoas. Estiveram
presentes também funcionários dos
departamentos de Assistência Social,
Administração, Obras, Conselheiros da
Saúde e representantes do Hospital
Geriátrico Afonsina Reis Megale.

A secretária da Saúde, Nádia Maria
dos Santos Pádua, abriu o evento e em
seguida o prefeito Edmundo Silva Junior
falou sobre a nova fase da Saúde em
Borda da Mata. Ressaltou que a área é
uma política pública de demanda infinita

e que vai trabalhar para aprimorar ainda
mais o atendimento. Edmundo também
apresentou os palestrantes da noite, os
quais vão auxiliar no desenvolvimento
das propostas de melhorias para a Saúde
municipal: o médico Dorival Carlos
Borges, a gestora hospitalar Márcia
Monteiro e a vice-prefeita, a médica
Rosângela Rocha Monteiro, além da
Secretária Nádia.

Dorival ressaltou em sua fala que a
população tem que sentir a diferença no
atendimento, principalmente no Pronto
Atendimento, em que as demandas são
de urgência e emergência. Márcia falou
sobre a importância da disciplina,
respeito e educação com os colegas de
trabalho e pacientes “se os servidores
estiverem bem, irão atender os pacientes
com qualidade”.

O encontro foi
encerrado com a fala de
Rosângela, que voltou a
falar sobre a organização
de pessoas e lugares
para aprimorar  o
atendimento em que
médicos, enfermeiros e
faxineiros sejam
atenciosos com os
pacientes e tenham uma
consulta digna. A vice-
prefeita ressaltou que os
objetivos são despertar
o melhor de cada
funcionário e inovar para
melhorar todo o setor da
Saúde.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Dra. Rosângela, Dr. DorivaL, Dr. Edmundo, a Secretária de Saúde, Nádia e a Gestora
Hospitalar Márcia na Palestra sobre Gestão de Pessoas

Tenho interesse em 01 ou 2 lotes juntos em
Borda da Mata, com topografia plana, rua

com ou sem asfalto,
 m² com preço bom.

Contato - Marcos Antonio
Fernandes da Silva

E-mail: mafdsilva@yahoo.com.br
Telefones:

(11)4828-7223(residencial);(11)4126-
3521(comercial), Celular Tim: 98412-3662  

Jovens são o foco da Campanha da Fraternidade 2013
Tema da Campanha da Fraternidade deste ano repete a reflexão feita no ano de 1992Depois de 21 anos, a Campanha da

Fraternidade (CF) retorna ao tema da
juventude. Com o lema “Eis-me aqui,
envia-me!” e o tema central Fraternidade
e Juventude, novamente a CNBB traz à
discussão os jovens e a mudança de
época vivida atualmente. Em 1992, o tema
Juventude, Caminho Aberto já havia
discutido e refletido sobre a inclusão
dos jovens na
evangelização.

“Este ano, o
tema trata da
juventude de
forma geral e
ab ra nge nt e.
Todo  o
t r a b a l h o ,
reflexão  e
conteúdo que
s e r á
desenvolvido,
aprofundado
durante a
Quaresma, de
f o r m a
e s p e c i a l ,
neste ano de
2013 , serão
relacionados à
juventude”,
explica o
padre Ladir
Casagrande, coordenador da Pastoral da
Arquidiocese de Passo Fundo.

O lançamento acontece sempre na
Quarta-feira de Cinzas. Neste ano, foi no
dia 13 de fevereiro. “Depo is do
Carnaval, então, começa o período
chamado Quaresma, e neste dia também
é feito o lançamento da Campanha”,
comenta o padre. De acordo com ele, a
Campanha da Fraternidade tem como
objetivo geral “acolher os jovens no
contexto de mudança de época em que
estamos vivendo, propiciando desta
fo rma caminhos para o  seu
protagonismo, no seguimento de Jesus

Cristo, bem como na vivência eclesial e
na construção da vida, da justiça e da
paz”, destaca.

Por isso , durante o  período da
Quaresma acontecem em todas as
paróquias diversas celebrações. A

primeira delas,
que é a que abre
o período , é a
Quarta-feira de
Cinzas, “onde
aconteceu  a
celebração das
cinzas, quando é
feita a imposição
das cinzas na
cabeça das
pessoas. É um rito
que lembra
também a finitude
humana. Como
seres humanos
somos finitos e
também somos
pessoas que
d e p e n d e m
completamente
de Deus, somos
também parte
integrante do

meio ambiente, na natureza, do planeta
como um todo”, ressalta.

A seguir, todos os domingos, até a
Páscoa, que este ano é no dia 31 de
março, acontecem celebrações a partir
da temática da CF “e também com
encontros de grupos de família, com
material todo preparado pela CNBB. São
vários encontros, celebrações para
serem feitas nos grupos, nas famílias,
na catequese, também nas escolas e nós,
como arquidiocese, também estamos
produzindo diversos materiais para
facilitar a reflexão, o aprofundamento
desta temática”, completa padre Ladir.

As Campanhas organizadas

oficialmente pela CNBB começaram no
ano de 1964. “Todos os anos é escolhido
um tema, sempre a partir  de uma
realidade, de uma situação que a igreja
percebe que precisa ser transformada,
enfrentada, trabalhada, refletida, para
melhorar esta situação. Existe uma
equipe que coordena a Campanha da
Fraternidade, onde é fei ta essa
discussão. Muitas vezes acontecem
sugestões, abaixo-assinados de grupos
que se o rganizam para que entrem
diversos temas como temáticas da
Campanha. Este é o processo de escolha
do tema, que vai se dando todos os anos
para ser refletido na Campanha da
Fraternidade”, explica.

Fonte: onacional.com.br

A Juventude e a cultura midiática

”Convido sobretudo os jovens a fazerem
bom uso da sua presença no areópago
digital.” (Bento XVI)

Introdução
De uma maneira ou de outra, a Igreja

sempre trabalhou junto aos jovens;
nossa história de evangelização da
juventude no Brasil é rica de propostas
e sucessos.

Estamos vivendo numa época muito
forte de opção efetiva eclesial pela
juventude em nosso país. A CNBB vem
investindo para que todos os jovens a
ela confiados possam encontrar
acolhida, espaços, orientação  e
motivação. Entre tantos sinais desta
opção  destacamos: o  documento
‘Evangelização da Juventude – desafios
e perspectivas pastorais’ aprovado em
2007 e dirigido a todas as expressões de
trabalho juvenil; o incentivo para que
se garanta espaço de unidade na
instância diocesana criando o Setor
Juventude; o si te
w w w. j o ve ns c o ne c t a do s . o r g . b r

organizado  em 2010 com jovens
vo luntários l igados às áreas da
comunicação e vindos de vários cantos
do país e expressões de trabalho juvenil;
o pedido oficial feito ao papa em 2007
pela CNBB para que a Jornada Mundial
da Juventude pudesse acontecer no
Brasil; a organização da 1ª.

A missão da Igreja e a CF 2013
A Igreja, ciente do mandato

missionário recebido de Jesus Cristo,
tem a responsabilidade de defender e de
promover a vida de todos. Neste mundo
midiático com esta nova cu ltu ra
desafiadora a Igreja é chamada a se
posicionar na perspectiva do anúncio,
da denúncia, da motivação , da co-
responsabilidade, da divulgação daquilo
que contribui.

A CNBB a partir de sua Campanha da
Fraternidade, com o intuito de ser uma
voz profética e transformadora para a
vida do  povo, esco lhe o  tema
‘Juventude’ para 2013 e se posiciona a
favor do enfrentamento deste eixo
complexo da cultura midiática: assunto
atual e de suma importância para a Igreja
e para a Sociedade.

Ao abordar o tema da Juventude e da
cultura midiática na qual ela se faz
presente interagindo, a CF 2013 visa
tanto os jovens quanto os adultos em
seu processo de amadurecimento
enquanto cristão e cidadão, ser de
relação e chamado à vida plena. Seus
objetivos seriam vários, por exemplo:
melhor compreensão  das novas
tecnologias e seus efeito s na vida
pessoal, eclesial e social; valorização da
novidade que surge e capacitação para
utilizá-la eticamente para o bem de todos;
auxiliar os jovens a se conhecerem nesta
nova realidade vir tual, cr iando
consciência crítica diante das novas
oportunidades e capacitando-os para o
uso adequado das mesmas; provocação

aos educadores eclesiais e sociais da
juventude (pais, professores,
assessores, evangelizadores, pastores,
catequistas...); como usar as Redes
Sociais para o crescimento pessoal, para
evangelização, para as grandes lutas do
povo a favor da vida. Enfim, como
conviver com toda esta real idade,
capacitando-nos para um melhor
aproveitamento desta novidade em prol
da ju st iça, da fraternidade, da
corresponsabilidade de todos para com
todos na dinâmica de desenvolvimento
pessoal, eclesial e social?

“Eis-me aqui, envia-me”
O lema escolhido ressal ta o

reconhecimento da parte da Igreja do
valor do jovem, provocando neles este
compromisso de serem comunicadores
da vida e da verdade que liberta os filhos
de Deus de todas as amarras,
escravidões, condicionamentos. O ‘eis-
me aqui, envia-me’ é a voz forte do jovem
que, repleto de sonhos e com grande
auto-estima, se coloca à disposição para
ajudar a todos nós a navegarmos em
águas profundas neste mundo virtual
que lhe é caro e próprio.

O jovem tem muito a nos dizer!
Mais do que nunca podemos afirmar:

se nossa opção pelos jovens não for
consciente, intencional, efetiva,
teológica, devemos fazê-la por uma
urgente necessidade de sobrevivência!
Se aproximarmos este novo dos jovens
com a experiência que o mundo adulto
tem, muitas coisas poderão mudar e
melhorar! A Igreja e a Sociedade já estão
nas mãos deles: acolhamos com respeito
o que eles têm para nos ensinar! Eles
são, acima de tudo , o  presente,
chamados a conduzir-nos para um novo
tempo. Em certo sentido nós, adultos,
dependemos mais dos jovens do que
eles de nós!

Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb
Fonte:http://

www.jovensconectados.org.br
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

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

No dia 23 de janeiro, Antonio Cezário dos Santos, carinhosamente
chamado de Toninho Grilo, comemorou em sua casa o seu 80º aniversário.

Estavam presentes seus irmãos, filhos, netos e amigos. Felicidades ao
maravilhoso pai, amigo, avô e marido.

Sua família lhe deseja toda felicidade e saúde. Parabéns!!!!

Aniversário

Toninho
Grilo com
os filhos

Toninho
Grilo com
os irmãos

“A virtude está em ser bom, mesmo vivendo
num ambiente saturado de maldade”

Frei Anselmo Fracasso

Departamento de Assistência
Social e CRAS de Borda
da Mata visitam Sedese

em Belo Horizonte
O Diretor do Departamento de

Assistência Social, Benedito Vieira
Costa e a equipe do CRAS Sebastiana
Marques (Centro de Referência de
Assistência Social), a coordenadora
Marília Sáber, a psicóloga Marília
Megale e o assistente social Luciano
Pereira Silva est iveram na Sedese
(Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social de Minas
Gerais)  local izada na Cidade
Administrativa em Belo Horizonte no dia
05/02/2013.

O intuito da visita fo i buscar
info rmações sobre a execução  das
at ividades de proteção  básica no
município, obter informações sobre o
repasse de recursos para a assistência
social e avaliar  as at ividades
desempenhadas até o final de dezembro

de 2012 pelo CRAS.
Seguindo orientação da Sedese, a

partir deste ano, o CRAS vai priorizar o
atendimento ao público alvo da proteção
básica: as pessoas que recebem Bolsa
Família e que não estão cumprindo as
condicionalidades do programa, como
frequência escolar e vacinação em dia;
beneficiários do BPC (Benefício de
Prestação Continuada) e pessoas que
recebem qualquer tipo de benefício
social da Prefeitura. 

Com a abertura do CRAS, o município
passa a receber um recurso do
Ministério do Desenvolvimento Social
no valor de R$ 4.500,00 por mês para
custeio das atividades do Centro de
Referência.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Cidade Administrativa em Belo Horizonte

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

Incêndio atinge cinco lojas em Pouso Alegre
Um incêndio atingiu cinco lojas na

Praça Senador José Bento no Centro
de Pouso Alegre no dia 05 de fevereiro.

Foram atingidas três lojas de roupas,
uma de cd’s e uma loja de óculos. Tudo
o que havia nos comércios foi destruído
pelo fogo. Durante o incêndio , os
bombeiros usaram ferramentas para
arrebentar as portas e tentar apagar as
chamas que saíam pelo telhado, porém
quando a porta se abriu, eles foram
engolidos pela fumaça e tiveram que se
afastar.

Ainda segundo os bombeiros, a
eletricidade foi cortada em todo o
quarteirão para evitar que o fogo se
propagasse. Uma loja de tintas também
foi esvaziada para evitar que o material

inflamável pudesse aumentar ainda mais
as proporções do incêndio.

Antes da energia elétrica ser cortada,

faíscas saíam de um transformador
próximo às lojas atingidas.  Ninguém
ficou ferido.

Lojas que foram
destruídas pelo
fogo em Pouso

Alegre

Prefeitura destina pneus
inservíveis para reciclagem

A Prefeitura de Borda da Mata
destinou 510 pneus inservíveis para
reciclagem no dia 04/02/2013. A sucata
descartada de maneira ecologicamente
correta foi para a empresa Gallo Pneus, a
qual presta serviços de coleta de pneus
velhos e de sucatas em geral,
responsável pelo translado,
armazenamento e destinação
ambientalmente responsável de todo o
material coletado.

Com os pneus inservíveis, as empresas
de reciclagem podem transformar o
material em combustível alternativo para
a indústria de cimento , pode ser
reaproveitado na fabricação de asfalto
ecológico, solados de sapato, borrachas
de vedação , pisos de quadras
po liesport ivas, pisos industr iais e
tapetes para automóveis.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata



TRIBU NA PO PUL AR 5

Prefeitura de São Paulo convida Escolinha de Futebol Meninos de Ouro
de Bom Repouso para assistir final da Taça São Paulo de Futebol Júnior

A Prefeitura de São Paulo, através
da Secretaria de Esportes, que mantém
um bom relacionamento  com a
Prefeitura de Bom Repouso e sabendo
da importância que a Administração
Municipal dá ao esporte no município,
principalmente às crianças, com um
grande incentivo a Escolinha Meninos
de Ouro , tanto mascu lino como

feminino, esse ano  convidou  os
garotos e garotas para irem assistir a
final da Taça São Paulo de futebol
Júnior que ocorreu no dia 25 de janeiro.

Portanto, com o apoio da Prefeitura
e acompanhados do Professor Renê
Mendes e dois Vereadores, Mino e
Joãozinho  da Capoeira, 50
adolescentes de Bom Repouso ficaram

durante três dias em São Paulo, onde
puderam conhecer vários lugares, além
é claro, de assistir a final da Taça São
Paulo de Futebol Júnior.

Depo is de verem a f inal  no
Pacaembu, eles visitaram a construção
da Itaquerão, fu tu ro  estádio  do
Corinthians, e também o Parque São
Jorge do  Corinthians e o Parque

Antártica do Palmeiras.
Também assisti ram part idas do

Mundial  de Beach Soccer e
conheceram a Vila Belmiro, estádio do
Santos Futebol Clube.

De acordo com o Professor Renê,
viagens como esta, só vem enriquecer
o trabalho desenvolvido no município.
“Os meninos e meninas demonstram

tanta felicidade, que não há palavras
para expressar  nossa alegria em
proporcionar a essas cr ianças
momentos tão descontraídos,
educativos e culturais”, conclu i o
Pro fessor Renê que agradece ao
Prefei to Edmilson Andrade po r
valo rizar tanto o esporte em Bom
Repouso.

Final da Taça São Paulo de Futebol Júnior

Palmeiras Jogo da Liga Feminina de Vôlei

Parque São Jorge e Itaquerão

Mundial de Beach Soccer

Vila Belmiro - Santos

Itaquerão
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Mais um traficante é preso pela
Polícia Militar de Borda da Mata

No dia 26 de janeiro, a Polícia Militar de Borda da Mata, após recebimento de
várias denúncias anônimas de que haveria um veículo celta de cor preta ocupado
por dois indivíduos, os quais estariam “abastecendo” os pontos de trafico de drogas
na cidade, logrou êxito em aborda-los. Após realização de busca pessoal e veicular,
foram encontradas 10 pedras de crack escondidos na caixa de ar do veículo e vários
“pinos” de plástico com resquícios de droga. Também foram apreendidos vários
celulares e objetos que possivelmente seriam de usuários que trocaram por drogas.
Os autores foram presos em flagrante e conduzidos para delegacia de Pouso Alegre,
sendo o veículo apreendido e removido para o pátio do Guincho credenciado pelo
DETRAN.

Cidadão foi até o Quartel da
Polícia Militar e saiu preso

No dia 26 de janeiro, esteve no quartel da Polícia Militar de Borda da Mata o Sr. M.
A., 38 anos, natural de Ouro Fino, alegando que havia sido agredido fisicamente em
data anterior, porém sem transmitir informações condizentes que desse veracidade
aos fatos narrados. Diante disso foi realizado consulta dos dados do cidadão e foi
verificado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Frente a isso
foi dada voz de prisão e apresentado na Delegacia de Polícia em Borda da Mata.

Abordagem Policial em
motocicleta de Pouso Alegre
detecta condutor sem CNH

e veículo é apreendido
No dia 04 de fevereiro, a Polícia Militar de Borda da Mata, visando a prevenção de

crimes e contravenções, realizou abordagem a uma motocicleta ocupada por dois
indivíduos os quais estavam em atitude suspeita em nossa cidade. Após conferência
da documentação do veículo e dos abordados constatou-se que ambos eram da
cidade de Pouso Alegre sendo constatado ainda que um deles possuía passagem
pelo Art. 157 (Roubo a mão armada). Ao serem indagados sobre o que estariam
fazendo na cidade, os dois se divergiram nas explicações. O condutor da motocicleta
não possuía CNH sendo a motocicleta apreendida e removida ao Pátio do guincho
credenciado.

“Segurança Publica, dever
do Estado, direito e

responsabilidade de todos”
A Polícia Militar de Borda da Mata, aproveita a oportunidade para alertar a todos

cidadão que o número de crimes praticados por autores em motocicletas vêm
crescendo na região. Todos aqueles que se deparar com alguém em atitude suspeita
poderá e deverá acionar a PM para que possamos proceder a abordagem. Adotando
tais medidas poderemos evitar a pratica de muitos crimes.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!

(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.

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

Faça já seu cartão Santa Izabel
 e ganhe descontos de 15% a 75%.

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$
280.000,00FONE: (35) 9877-1644

Tocos do Moji contrata mais três médicos
para atender pacientes do Município

E a Secretária de Saúde de Borda da Mata, Nádia de Pádua
é reeleita Presidente do COSEM do Sul de Minas

As Secretarias de Saúde de Tocos do
Moji, Borda da Mata, Bom Repouso e
Senador José Bento estão se
empenhando cada vez mais para a
melhoria da Saúde Publica em seus
municípios, para isso, os  Secretários
Municipais tem participado de diversos
cursos para o aprimoramento  do
atendimento  aos pacientes, com
agilidade e qualidade.

A foto abaixo mostra a participação de
um curso em Pouso Alegre dos
Secretários Municipais de Saúde destes
quatro municípios sendo Nádia de Pádua
de Borda da Mata, Yara Gonçalves dos
Santos de Bom Repouso e Maria Renata
Fernandes de Senador José Bento.
Durante este curso, a Secretária de Saúde
de Borda da Mata foi reeleita para um
mandato de dois para Presidente do
COSEM(Conselho de Secretarias
Municipais) do Sul de Minas.

Tocos do Moji foi o único município
que mudou o Secretário, sendo que o
novo Gestor do Departamento é o ex-
vereador Antonio Jacinto da Si lva
(Kaxuxa). E Tocos do Moji começou com

novidade na contratação  de
profissionais da área médica, sendo que
foram contratados mais médicos para o
município.  Os novos profissionais que
estão atendendo pacientes de Tocos do

Moji são: Dra. Roselaine – Pediatra; Dra.
Sirlene – Ginecologista e Dr. Romar –
Urologista. É bom lembrar que os
profissionais que já trabalhavam para o
município, continuam normalmente.

Kaxuxa, Nádia, Yara e Renata

Comunicado - Tribuna Popular
Devido ao fechamento do jornal ser antes

do Carnaval, e ser impresso na Quarta-feira
 de Cinzas, as notícias e fotos do evento nas

 cidades em que o jornal circula serão
 publicadas na edição de 28 de fevereiro.

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

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.
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PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

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

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

Prefeito de Senador José Bento Flávio de Souza Pinto
participa de Encontro Nacional de novos prefeitos em Brasília

O prefeito de Senador José Bento
Flávio de Souza Pinto esteve na primeira
semana de fevereiro em Brasília, onde
participou do Encontro Nacional  dos
novos prefeitos e prefeitas de todo país.
Este encontro tem como objetivo
subsidiar os gestores municipais com
informações sobre programas e ações
federais que ajudarão a iniciar  os
mandatos, ou dar continuidade a gestão
municipal com foco no desenvolvimento
sustentável.

O prefeito Flávio, além de participar
deste encontro que teve a presença da
Presidente Dilma, aproveitou a viagem
para percorrer vários Ministérios e
encontrar com Deputados e Senadores
para solicitar agilização nas verbas
destinadas ao seu município, com
destaque para o Deputado Federal Odair
Cunha e o Senador Clésio de Andrade,
com quem participou de um jantar.
“Encontrei, além das autoridades de
Brasília, prefeitos de diversas regiões do
país, onde muitas experiências foram
trocadas. Esse encontro é muito valioso
para o desenvolvimento e a sintonia do
Poder Municipal com o Poder Federal”
enfatiza Flávio de Souza Pinto.

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Confira abaixo os principais momentos da viagem do Prefeito Flávio a Brasília:

Anuncie no
Tribuna Popular

CRAS de Senador José Bento
retorna suas atividades e
anuncia mais novidades

O CRAS de Senador José Bento
informa que, à partir deste mês de
fevereiro, está oferecendo: aulas na
escolinha de futebol; aula de música;
atividade física para adultos e idosos;
oficinas.

O Telecentro Municipal  estará
oferecendo aulas de informática para
toda a população.

Os interessados deverão procurar a
sede do CRAS para realizarem seu
cadastro.

Secretária Municipal de Saúde de Senador
José Bento participa em janeiro de Curso de

Administração de Saúde Pública em Elói Mendes
A Secretária de Saúde de Senador José

Bento, Maria Renata Fernandes,
participou de um curso na área de
Administração de Saúde Pública, nos
dias 29, 30 e 31 de janeiro. O curso foi
ministrado pelo Professor Luciano Adiel
Lopes no Centro de Convenções Iracema
na cidade Elói Mendes.

Segundo  a Secretária de Saúde,
Renata, esse curso teve como objetivo
capacitar ainda mais os Secretários
Municipais de Saúde em toda questão
de gestão de saúde pública, enfim, como
gerir uma Secretaria tão importante para
administração pública para melhorar a
qualidade de vida de seus munícipes.
“Embora, a Saúde Pública de Senador
José Bento é considerada a melhor na
Superintendência Regional de Pouso

Alegre, estamos trabalhando muito para
continuarmos oferecendo qualidade aos

nossos usuários” frisa Maria Renata
Fernandes.

Curso em
Elói
Mendes

Senador José Bento – 1º de março - 50 anos
de emancipação político administrativa
Grande show com Marcos e Belutti no dia 02 de março

Dia 1º de março, Senador José Bento comemora 50 anos de emancipação
 político administrativa e mais uma a Prefeitura, através da administração

de Flávio Souza Pinto, promoverá uma grande festa.
No dia 2 de março, uma dupla sertaneja de expressão

 Nacional se apresentará na cidade.
Desta vez será a dupla Marcos e Belutti que fará um grande show

 à partir das 23h e logo após DJ para completar a festa.

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

Tel.:3425-3500

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

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

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

JC Contabilidade
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para melhor atendê-lo
ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

* Promoção até 15/03/2013 ou enquanto durar o estoque.

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

2013
Ano de grandes promoções na

Mês de Fevereiro

Guincho para construção
Suporta 200 KG

R$430,00

Ducha Eletrônica Lorenzetti
Preço Imbatível Torneira Eletrônica

R$153,00

Serra Mármore
Bosch

Preço Imbatível
Grafiato Itacril 25 KG

R$49,90

Furadeira
 Skil

Preço Imbatível

Carrinhos para
cargas - Três

tamanhos - Preço
Imbatível

Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

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

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

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

Manta
líquida
impermia-
bilizante
para a
sua casa.
MSET

NOVIDADE


