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Arraial Sertanejo em benefício da Apae
de Borda da Mata movimenta a cidade
O Arraial Sertanejo em benefício da
Apae de Borda da Mata, entre os dias 10
e 12 de junho, movimentou a cidade. Esse
Arraial foi uma parceria entre o 6º Festival
da Músi ca Raiz e Apae e os
organizadores foram o Locutor Daniel
Ribeiro e seu amigo Capitão, juntamente
com a equipe da Apae. “É bom lembrar
que a Apae não teve nenhum custo, tudo
que foi arrecadado com o show de
prêmios e o bingo, foram destinados para
a Apae”, frisa Daniel Ribeiro.
Daniel disse que o Festival teve uma
despesa entre shows, som, segurança,
premiação, divulgação e a moto, doada à
Apae, de R$14.230,00. Enquanto a
arrecadação, graças a confiança dos

patrocinadores que acreditaram no seu
trabalho, foi de R$12.230,00, incluindo o
valor arrecadado com a praça de
alimentação.
Os organizadores do Festival, Daniel
e Capitão, agradecem a parceria da Apae,
todos os patrocinadores, principalmente
a Prefeitura, a Polícia Militar, os locutores
Márcio Lobão e Adilson, o Moacir da
Pastelaria, todos os comerciantes que
doaram prendas para o bingo e enfatiza
“a semente está plantada e esperamos ,
co m o apoi o da população
bordamatense, t ornar esse Arrai al
Sertanejo em benefício da Apae, uma
tradição em nossa cidade, realizando-o
todos os anos”.

Paraná e Piazinho - Vencedores do Festival

O Arraial contou com a apresentação
de César Martins no dia 10 e no dia 11,
sábado, além da dupla Alisson e Adson,
um grande show com a dupla raiz
Craveiro e Cravinho, que encantou os
presentes com suas músicas e simpatia.
No domingo, dia do Festival, foram 20
apresentações entre duplas e cantores.
Os vencedores do festival foram: 1º Paraná e Piazinho; 2º - Luiz Campassi e
Bruno Reis; 3º - João Batista e Cristiano;
4º - Luiz Carlos e Róbson da Viola; 5º Alisson e Adson.
Logo após o Festival, houve o grande
show de prêmios da Apae, quando o
primeiro prêmio do Bingo, era uma Moto
zero quilômetro.

Márcio Lobão, Adilson e Daniel Ribeiro

MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI- MG
EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 04/2011
A Prefeitura Municipal de Tocos do Moji-MG TORNA PÚBLICO que
estarão abertas no período de 15 a 22 de junho de 2011, na Sede da Prefeitura
Municipal (de segunda a sexta), no horário de 8h às 11h e 13 as 16h, inscrições
ao Processo Seletivo para contratação temporária de Operador de Máquinas
Pesadas, visando suprir carências provisórias e, a falta de candidatos
concursados e/ou habilitados. O Edital em seu inteiro teor está à disposição dos
interessados na Prefeitura Municipal – Tocos do Moji, 10 de junho de 2011. –
Antônio Rosário Pereira – Prefeito Municipal.
Moacir durante almoço aos violeiros

Público do Arraial Sertanejo

Craveiro e Cravinho

Jurados do Festival

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 05/2011
A Prefeitura Municipal de Tocos do Moji-MG TORNA PÚBLICO que
estarão abertas no período de 15 a 22 de junho de 2011, na sede da Prefeitura
Municipal (de segunda a sexta), no horário de 8h às 11h e 13 as 16h, inscrições
ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Agente Comunitário de
Saúde – Micro Área – Bairro “A”, visando atender ao Programa de Saúde da
Família (PSF), com duração vinculada à licença para tratamento de saúde da
servidora Sandra Rodrigues Macedo Nogueira, titular da função. O Edital em
seu inteiro teor está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal –
Tocos do Moji, 10 de junho de 2011. – Antônio Rosário Pereira – Prefeito
Municipal.

A Pousada Vale das Montanhas em
Senador José Bento está precisando de
cozinheiras e auxiliares. As interessadas
favor entrar em contato pelos
telefones da Pousada.

(35)9922-1302 - (35)9907-1741
Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

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
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2011
Rua Eduardo Amaral, 652
Mês
Dia
CNPJ - 02025321/0001-76
Janeiro
17 - 31
Borda da Mata -MG
Fevereiro
15 -28
Fone (035) 3445-1479
Março
15 - 31
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Abril
15 - 29
Antonio Donizete de Sousa
Maio
16 - 31
Mtb 5813/MG
Junho
15 - 30
Redação, Fotografias, Diagramação
Julho
15 - 29
e Composição:
Antonio Donizete de Sousa
Agosto
15 - 31
Impressão:
Setembro
15 - 30
Gráfica Express
Outubro
14 - 31
Tiragem: 2.000
Novembro
16 - 30
Regional. As colaborações assinadas expressam
Dezembro
12

Telefax:(035)3445-6160

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 50 centavos
Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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Disk Pastel:9945-4562
Pastel de farinha de milho a R$0,40(Sem fritar e acima de dez)
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Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG
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SURF MÁQUINAS
APRESENTA NA ONDA DA COSTURA
COM TODA LINHA DE COSTURA E
PEÇAS EM GERAL
AGORA COM

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

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS
LIGUE E AGENDE SEU HORÁRIO

Estamos
aceitando
Cartão

Representantes das marcas:

Rua José Pinto de Freitas, nº 8 - Borda da Mata - Tel.:3445-2656
Av. Alvarenga Peixoto, nº 918 - Inconfidentes - Tel.:3464-1098
Rua Minas Gerais, nº 669 - Monte Sião - Tel.:3465-1815
Rua João Pessoa nº 85 - Jacutinga -Tel.:3443-2304

Praça Nossa Senhora do Carmo, 58

Tel.3445-1914 Tel.:3445-3175
Agora também Drogaria Santa
Izabel no Distrito do Cervo
Tel.:(35)3445-5000
Há 36 anos levando saúde até você

“Programa Saúde Bucal na
Escola” em Bom Repouso
A Prefeitura de Bom Repouso iniciou
no mês de maio, na Escola Municipal
Prefeito Atílio da Silva Brandão, o
Programa de Saúde Bucal. Este um
trabalho da Secretaria de Saúde em
parceria com a Secretaria de Educação,
que já foi realizado em 2010 com êxito

com os alunos do período integral. O
Programa trabalha através de palestras
e at ivi dades em sala, esco vação
supervisionada e aplicação de flúor
mensal e entrega de escovas, além do
atendi ment o o do nto l ógi co das
crianças.

Alunos
durante
palestra do
Programa
Saúde Bucal
na Escola

Promoção de agulhas para máquina reta.
Venha conferir nossos preços. Você vai se surpreender.

Acesse a

NOSSA LOJA VIRTUAL
e compre com maior conforto,
comodidade e segurança
em até 12 vezes

Tecnologia da Informação

www.interfacetecinfo.com

Venda de Computadores e Acessórios em Geral,
Assistência Técnica, Automação Comercial

Tel.:(35)3445-1679

Av. Wilson Megale, 637 - Borda da Mata - MG
E-mail:interface@interfacetecinfo.com

1° de junho – Dia Nacional da Imprensa
20° Batalhão de Policia Militar homenageia
os Órgãos de Imprensa da Região
O 20° Batalhão de Policia Militar de
Pouso Alegre realizou no dia 1º de junho,
uma solenidade em comemoração ao Dia
da Imprensa, instituições que possuem
um papel importante a desempenhar na
promoção da tolerância, do respeito e da
liberdade de religião ou de crença.
O Comandante do 20° BPM, Tenente
Coronel Sérgio Henrique Soares
Fernandes falou sobre a imprensa, “que
não há como conceber democracia sem
liberdade de expressão. A imprensa é um
dos canais por meio dos quais a
sociedade civil se manifesta, emite
opiniões, troca informações, vigia,
denúncia e cobra de quem de direito o
exercício da cidadania”

A história da imprensa no Brasil tem seu
início em 1808 com a chegada da família
real portuguesa ao Brasil, sendo até então
proibida toda e qualquer atividade de
informação – fosse publicação de jornais,
livros ou panflet os. Esta era uma
peculiaridade da América Portuguesa,
pois nas demais colônias européias no
continente a imprensa se fazia presente
desde o século XVI.
Entretanto comemora-se oficialmente o
dia da imprensa no Brasil em 1° de junho,
em face da data do primeiro número do
correio Brasiliense, jornal editado pelo
brasileiro Hipólito José da Costa em
Londres também em 1808. Esse periódico
foi lançado com intuito de informar a

população brasileira sobre os eventos da
Europa, sem a censura da Coroa
portuguesa.
A solenidade iniciou-se com a
incorporação da Bandeira Nacional junto
à tropa formada.
Durante a solenidade, os responsáveis
pelos órgãos de imprensa foram
agraciados pelo 20° Batalhão de Policia
Militar com uma singela homenagem.
Ao final da solenidade a tropa formada
desfilou em continência ao Comandante
do 20° Batalhão de Policia Militar e em
homenagens as ilustres personalidades
que se fizeram presentes representando
os Órgãos da Imprensa em comemoração
ao 1° de junho – Dia da Imprensa.

Secretaria Municipal de Educação
de Bom Repouso realiza a entrega
do Certificado do Proinfo
No dia 07 de junho, foi realizada uma
cerimônia para a entrega dos certificados
do Curso Tecnologia na Educação:
ensinando e aprendendo com as TICs –
Proinfo, desenvolvido em regime de
parceria entre a Secretaria Municipal de
Educação de Bom Repouso, UNDIME e
MEC, com a carga horária de 100 horas.
Est eve presente, a Secretária
Municipal de Educação Terezinha de
Fátima Alcântara Crispim que
parabenizou os educadores cursistas
que tanto empenharam durante o curso.
Que teve como objetivo a melhoria da

prática pedagógica visando a inclusão
digital dentro da sala de aula.
As tutoras do curso: Cláudia Xavier
Pereira e Waldere Aparecida de Oliveira
Brandão agradeceram a presença de
todos e salientou que o sucesso do
programa de capacitação, só aconteceu
por causa da dedicação de todos os
cu rsistas, que fo ram ao t odo 67
educadores da Rede Mu nici pal de
Ensino.
Após a entrega dos certificados, os
educadores se reuniram para comemorar
com um coffebreak.

Tocos do Moji perde Servidor
Ilustre da Prefeitura
Tocos do Moji jamais será a mesma,
acabamos de perder o nosso amiguinho
Tiãozinho Fabrício, servidor público
desde que Tocos do Moji ainda era
Distrito de Borda da Mata. Ele soube
valorizar a sua terra natal trabalhando
incansavelmente e cumprindo fielmente
seu dever todos os dias. O sol raiava ao
amanhecer e lá estava ele pronto para o
labutar diário, em cada esquina um

Solenidade em homenagem ao Dia Nacional da Imprensa

Bom Repouso promove Encontro de Mulheres
do Município com palestras e apresentrações
Aconteceu no dia 26 de maio, o
Encontro de Mulheres de Bom Repouso.
O evento foi realizado com um ciclo de
palestras educativas e informativas que
cont ou com o apoio da Prefei tura
Municipal e foi realizado pelo CRAS –
Centro de Referência de Assistência
Social, a EMATER-MG, Secretaria
Municipal de Educação e o STR.

Durante o encontro foram ministradas
pal estras sobre variado s assunt os,
como Alimentação Familiar Sustentável,
com a Extensionista de Bem Estar Social
da EMATER-MG, apresentação dos
alunos da Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão, apresentação
do Grupo da Terceira Idade, Palestra
sobre Direitos da Mulher, Teatro com

um Voluntário do Pró-Jovem, Palestra
sobre as Dro gas, entre o ut ras
apresentações.
O objetivo do evento foi proporcionar
moment os de ent ret eniment o e
i nformações importantes qu e
pro mo vam o exercí ci o digno da
cidadania e sobre o papel que elas
desempenham na sociedade.

cafézinho e junto uma grande amizade.
Tiãozinho deixa em nossos corações um
profundo pesar por sua partida, mas
temos absoluta certeza que sua memória
já está eternizada nos anais da História
Tocosmojiense. Obrigada Tiãozinho
pelos inúmeros serviços prestados a
essa jovem cidade.
Regiane Cruz
Tocos do Moji

Encontro de Mulheres em Bom Repouso

Prefeitura de Senador José Bento contrata
Veterinário para atender população do município
A Prefeitura de Senador José Bento
contratou para atender a demanda do
município o Veterinário Ítalo. Ele está
trabalhando no prédio da Prefeitura, em
frente a Unidade Básica de Saúde, de
segunda a sexta-feira para atender a
população.

ANUNCIE AQUI
José Vítor, Antonio Rosário e Tiãozinho Fabrício

Benedito(Neto)
da Vigilância
Epidemiológica,
Ítalo e o
prefeito Flávio
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ANIVERSÁRIO
Casamento

Dia 15 de junho – O
Policial Militar Cabo
Júnior e sua esposa
Fernanda completam 15
anos de casamento.
Parabéns!!!

JC
Contabilidade
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

VIII - Campeonato
Intermunicipal de Futebol
de Tocos do Moji
Aconteceu no dia 05 de junho, a
abertura do Campeonato Intermunicipal
de Futebol de Tocos do Moji. As equipes
de Tocos do Moji e Pinhal fizeram o jogo
de estreia e o Campeonato se estenderá
até setembro. Na abertura ainda foram
co letados cerca de 20 quil os de
al imentos que serão destinados a
Famílias Carentes. O prefeito Municipal

Antonio Rosário, o Vice prefeito Ademir
Cantuária e o Presidente da Câmara
Antonio Marques deram o Pontapé
inicial de abertura dos jogos.
As equipes participantes são: Chave
A - Tocos do Moji, Pinhal, Sertão da
Bernadina e Fazenda Velha. Chave B Senador Amaral, Flaminas, Palmeiras do
Campo e São Benedito.

Confira a tabela dos jogos:

Estudante de Senador José Bento com
deficiência visual ganha Medalha de
Ouro nas Olimpíadas de Matemática
A Escola Municipal Professora Maria
Ferreira da Costa de Senador José Bento
está em festa pela conquista da aluna
Laura Ribeiro Franco de 14 anos. Ela é
deficiente visual, mas isso, em momento
algum foi obstáculo para ela e Laura
acaba de ganhar Medalha de Ouro nas
Oli mpíadas de Matemática qu e é
disputada em nível nacional.
Laura, além da medalha, ganhou um
Note book e uma premiação em dinheiro,
juntamente com sua professora que
também ganhou uma prêmio em dinheiro.
Lau ra cursa o 9 º ano do ensino
fundamental e receberá a homenagem no
dia 20 de junho no Rio de Janeiro.
Também no mês de janeiro do próximo
ano, vai participar de um curso na capital
fluminense, curso este que ganhou pela
Medalha de Ouro nas Olimpíadas de
Matemática.

“Nós estamos muito felizes pelo
sucesso de Laura e parabenizamos, tanto
el a qu anto sua professora Maria
Apareci da de Lima Go mes”, di z a
Secretária Municipal de Educação Luana
Maria de Oliveira Gomes.
Laura também foi entrevistada pela

EPTV de Varginha, filiada da Rede Globo,
sobre sua conquista. “Nosso aluna está
contri buindo pelo ainda mai s pelo
desenvolvimento de nosso município,
levando o nome de Senador José Bento
por todo o país. Parabéns!”, diz o prefeito
Flávio de Souza Pinto.

Repórter da EPTV,
Estudante Laura,
Secretária de
Educação Luana e
o prefeito Flávio

Município de Senador José Bento arrecada quase
seis mil reais em um leilão de sucatas da Prefeitura
Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Rua Cel. José Inácio, 190
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG
Negócio de Oportunidade!
Vende-se uma casa no
bairro N.S.Aparecida.
Aceita troca.
Telefone:9887-7324

O prefeito de Senador José Bento resolveu leiloar as sucatas da Prefeitura que
já não mais serviam para o município. Com isso arrecadou R$5.850,00, sendo
ainda que dois lotes, ou seja, o três e o quatro, não houve interessados.

Secretaria de Turismo de Senador José Bento
define as datas para o II Arraiá Du Bentu
O Arraiá Du Bentu é uma festa realizada
pela Prefeitura Municipal de Senador
José Bento com a proposta de se tornar
uma festa tradicional e atrair pessoas
para conhecer o município, incentivar o
comércio local e ser um entretenimento
para as pessoas da cidade e região. De

acordo com a Secretária de Cultura, Lazer
e Turismo Mônica a festa acontecerá
entre os dias 12 e 14 de agosto. A
programação está sendo montada, mas
já está confirmado o Desfile de Carros
de Boi no domingo, dia 14, e contará com
a presença do mascote da Festa Zé

Bentu, um boneco com mais de quatro
metros de altura em homenagem ao
fundador da cidade. Ele está sendo
preparado com uma nova roupagem,
pois o Boneco foi uma das atrações do
I Arraia, onde se tornou destaque da
festa.

Tocos do Moji realiza 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Cicloturismo
No dia 05 de Junho, Tocos do MojiMG, recebeu a 4ª etapa do Circuito
Brasileiro de Cicloturismo – O maior
evento de Cicloturismo por etapas do
B
r
a
s
i
l
.
A cidade ficou cheia de ciclistas,
crianças e espectadores do evento. Com
apoio da Prefeitura Municipal de Tocos
do Moji, Polícia Militar de Minas Gerais
e comércio local da cidade pode ser
realizado mais um evento com sucesso
de público e muitos alimentos foram
arrecadados.
O evento teve início às 9h com sorteio
de brindes oferecidos pela organização
do evento e Mundo X-Terra Marketing
Esportivo. Os ciclistas saíram de Tocos
do Moj i, passando pel a pedra de
escalada, localizada no bairro Vargem da
Pedra, onde foi realizado um piquenique,
junto a uma paisagem incrível, com
montanhas, florestas e rochas.
No final do passeio , a Prefeitu ra
Municipal de Tocos do Moji, entregou
medalhas de participação a todos os

ciclistas. “Foi uma grande festa, as
crianças que participaram se divertiram
bastante e deixaram o ambiente mais
irradiante, tiveram apoio e conseguiram
complet ar o percurso ”, co ment a a
coordenadora do evento Érica Sayuri.
Estiveram presentes no evento muitos
ciclistas e crianças da cidade de Tocos
do Moji e também ciclistas das cidades
de: Borda da Mata; P ouso Alegre;
Itajubá; Extrema; Atibaia; Franco da
Rocha-SP e São Paulo.
“Tenho apenas a dar os parabéns pela
simpatia da cidade, receptividade de
todos da organização e, sobretudo pelo
incentivo ao ciclismo. O passeio de
Tocos do Moji foi espetacular”, comenta
a ciclista Beatriz Keglevich, da cidade de
Extrema, que participou e também levou
seu filho Gabriel de 12 anos.
O Circuito Brasileiro de Cicloturismo,
é uma realização de Mundo X-Terra Mkt
Esportivo e faz parte do projeto “Quem
pratica esportes não tem tempo para as
drogas”.

“O Evento foi um sucesso cerca de 45
participantes prestigiaram e se
encantaram com a Paisagem
Tocosmojiense que é belíssima. Destaque
para as Garotinhas Eduarda e Adriele que
mostraram que a Mulher realmente
conquistou seu espaço, as duas
pedalaram suas Bikes pelos maciços
rochosos e pelos aclives de Tocos do
Mo ji como duas esporti stas nat as
mostrando que a o prazer da aventura e
bela paisagem faz com que todo esforço
seja recompensado . Parabéns aos
Organizadores Glauber Santos, Érika e
Dorival Carvalho pela iniciativa”, diz
Regiane Cruz do Departamento de
Turismo de Tocos do Moji.
Confira as próximas etapas:
19 de Junho – Vila de Paranapiacaba Santo André-SP
24 de Julho – Águas da Prata-SP
31 de Julho – Pedralva-MG
Informações:
www.circuitodecicloturismo.com.br

Drª Kênya Patrícia de Castro Mello
Pediatra CRM 38608

Ciclistas
em Tocos
do Moji

Consultório Odontológico
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 35
(Antigo Calçadão)
Galeria Paiva - Sala 03 - Borda da Mata

Com as Dentistas:
Dra. Gilmara de Jesus Paiva
CRO-MG-26386

Aparelhos fixos e removíveis
Dra. Thalita Cecília de Pádua Oliveira

CONSULTÓRIOS

CRO/MG35388

Borda da Mata - Av. Lauro Megale, 600

Clínica Geral - Restaurações
Estéticas - Próteses - Clareamento Dental
Tratamento Gengival - Piercing - Cirurgias

Hospital Geriátrico Afonsina Reis Megale

Tels.:(35)3445-1549/3445-1276
Pouso Alegre - Rua Afonsina de
Guimarães Cobra, 245

Tel.:(35)3421-9788
Residência: (35)3445-1379/3423-5404 - Celular:(35)9924-8581

ATENDEMOS VÁRIOS
CONVÊNIOS
Ligue e agende um horário: 3445-2223

5

TRIBUNA POPULAR

Terreno do Santo Cruzeiro
em Borda da Mata é
desapropriado pela Prefeitura
A Prefeitura de Borda da Mata
desapropriou o terreno onde se localiza o
Santo Cruzeiro. Segundo o prefeito
Edmundo, como o local não pertencia ao
municípi o, não havia co mo fazer
investimentos para adequar o local que
está abrigado os repetidores de TV e não
fazer melhorias ao lado do Santo Cruzeiro.
Agora, além de poder fazer um novo
sistema de recepção de TV, a Prefeitura

pretende construir uma praça no local.
“Mas o mais importante é que a casa onde
estão os repetidores é muito pequena, ela
foi feita para quatro e hoje já estamos com
dez e vamos construir um lugar adequado
e de fácil de manutenção. A estrada
também será recuperada com pedra
britada para ficar de uma maneira que as
pessoas possam visitar o Santo Cruzeiro”,
frisa o prefeito Edmundo.

Rua José Modesto próximo ao Estádio de Borda da
Mata ganha novo manilhamento para evitar enchentes
A prefeitura de Borda da Mata fez um
novo manilhamento na Ru a Jo sé
Modesto, uma das ruas de acesso ao
Estádio Municipal, para que não haja
mais enchentes no local, pois lá as
manilhas eram de 60 cm de diâmetro e
agora foram colocadas cerca de 10
manilhas de um metro de diâmetro,
aumentando muito a vazão de água. O
prefeito Edmundo afirma ainda que o
local está sendo preparado para receber
calçamento ainda este ano.

Colocação das manilhas na
Rua José Modesto

Reforma do Terminal Rodoviário de Borda da Mata
A reforma no Terminal Rodoviário de
Borda da Mata continua a topo vapor. Já
foram colocadas novas iluminações na
parte interna e na externa, ou seja, no
pátio e também colocadas câmeras de
segurança em funcionamento durante 24
horas. Um novo paisagismo está sendo
feito nos jardins e a pintura da parte de
baixo, a mais freqüentada pel os
passageiros, está concluída. O prefeito
Edmundo diz que o próximo passo é a
reforma co mpleta dos banheiro s,
inclusive com a troca dos pisos.

Terreno
desapropriado
pela
Prefeitura
Pintura e iluminação novas

Prefeitura de Borda da Mata
adquire veículo para limpeza Prefeitura e Polícia Militar de Borda da Mata reativam
urbana e tirar os tratores da cidade Projeto Águia que é o monitoramento por câmeras
Aquela cena desagradável de ver
tratores do município andando pelas
ru as de Bo rda da Mata col etando
entulhos acabou. A prefeitura acaba de
adquirir um veículo EFFA, cabine dupla,
especificamente para limpeza urbana.
Neste carro, ficarão três funcionários

disponíveis somente para essa limpeza.
Quanto aos tratores, um já foi para o
Distrito do Cervo e o outro, o prefeito
vai elaborar um projeto para destiná-lo
para o preparo de terra para os pequenos
produtores rurais, principalmente os de
baixa renda.

A P refeitura de Borda da Mata,
juntamente com a Polícia Militar, está
reativando o “Projeto Águia” na cidade,
que o monitoramento por Câmeras.
Inicialmente serão oito com alta definição
e infravermelha, tecnologia que permite
filmar no escuro. “Com esse projeto,
pretendemos prender os vândalos que
quebram árvores e danificam o
patrimônio público”, enfatiza o prefeito
Edmundo Silva Júnior.

Local de
monitoramento das
oito Câmeras
espalhadas pela
cidade

Borda da Mata implanta sistema Wi-Fi de
internet grátis em alguns locais públicos
Novo veículo
usado para limpeza
urbana

Estrada principal do Distrito
do Sertãozinho também ganha
pedra britada nos pontos críticos
Dentro do projeto de
recuperação
das
estradas rurais com
pedra britada, agora a
beneficiada é a estrada
que liga a MG 290 ao
Distrito do Sertãozinho.
“Nos principais pontos
críticos foram colocadas
as pedras para melhorar
o t rânsi to da estrada
daquele importante
Distrito”, frisa Edmundo.

A Prefeitura de Borda da Mata está
implantado um moderno sistema de
internet grátis na cidade. Ela optou pelo
sistema Wi-Fi, que já é utilizado em
diversas cidades, até mesmo capitais e
aeroportos, ou seja, locais públicos. Com
esse sistema, a pessoa com seu celular,
note book ou tablet pode acessar a
internet gratuitamente. Os pontos que já
receberam o benefício são as Praças
Antonio Megale, Nossa Senhora do
Carmo e do bairro Santa Cruz e no
Terminal Rodoviário. “Onde você ver a
placa da Wi-Fi, cerca de 100 metros
próximos você pode acessar. Nós
pretendemos expandir esse serviço para

mais locais públicos até final do ano”,
informa o prefeito Edmundo.
Esse sistema é tão moderno que já deu

o título ao prefeito Hélder Ignácio de
Cariacica(ES) de “Prefeito Empreendedor
do Sebrae.”

Placa indicativa
da Internet
grátis

Recuperação da ponte da rua Pe. Bernardes
Leite – Bairro Estação - Borda da Mata

Distrito do Cervo em Borda da
Mata recebe dois novos veículos
No i ní ci o do mês de j u nho , o
prefeito Edmundo Silva Júnior esteve
no Dist ri t o do Cervo , qu ando
ent rego u doi s no vo s veí cu lo s à
população local. Os veículos são um
Gol e um Uno. O Uno será destinado
para a 5ª Equipe do PSF que atende o
Distrito e bairros adjacentes. Já o Gol
será utilizado para o transporte de
pacientes e a locomoção do médico

do PSF.
Na o po rt u ni dade, o prefei t o
Edmundo e o Vereador Valter Barbinha
levaram o Trailer Odontológico onde
já está at endendo a po pu lação do
bai rro Água Quente. “So mente no
primeiro dia, o Trailer recebeu a visita
de mais de 70 pacientes, comprovando
mesmo a necessidade desse serviço
na zona rural”, finaliza Edmundo.

Prefeito
Edmundo
entregando as
chaves ao
Vereador Walter
Barbinha,
representante do
Distrito

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

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO
Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG

Tels.:(35)3445-3359/9862-0820

A Ponte da Rua Pe. Bernardes Leite do bairro da Estação, dentro do perímetro urbano
de Borda da Mata, foi totalmente recuperada, com colocação de novas vigas e pranchões.

Pavilhão antigo da Escola do bairro
Santa Cruz em Borda da Mata é
demolido para a construção de um novo
A Escola Municipal Antonio Marques
da Silva do bairro Santa Cruz em Borda
da Mata já começou a ser construída
dentro do “Projeto Escola Modelo”. A
primeira coisa que foi feita foi a demolição
do prédio antigo, onde será feito um
novo pavilhão, conforme o da Escola
Benedita Braga Cobra. O valor desta
obra será de cerca de 575 mil reais.
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DIRETO DA POLÍCIA
SD Raquel
Polícia Militar apreende
motocicleta com lacre rompido
na Rua Duque de Caxias
No dia 28 de maio, durante patrulhamento pela rua Duque de Caxias, a Polícia
Militar deparou com uma motocicleta Honda/CG125 de cor prata ,conduzida pelo
cidadão O.A.M.de 32 anos o qual ao avistar a viatura policial estacionou a motocicleta
e entrou em um bar.Ao ser abordado e solicitado a documentação, o cidadão
apresentou somente o documento de 2004 ,dizendo não possuir CNH. Foi verificado
também pelos Militares que o lacre da motocicleta estava rompido.Diante dos fatos
a motocicleta foi apreendida e removida para o pátio do Auto Socorro local e sua
documentação recolhida .

Mulher vai ao Fórum para
saber sua situação com a Justiça
e sai presa após ter contra ela
um mandado de prisão
No dia 30 de maio, após a Polícia Militar receber uma ligação de uma funcionaria
do Fórum da cidade, a qual dizia que a Sra. E.M. teria se apresentado no referido
local para saber sobre sua situação perante a Justiça, momento este que foi constatado
que teria um mandado de prisão em desfavor da mesma. Ao chegar ao local a
Guarnição Policial deu voz de prisão para a ela, sendo ela informada de seus direitos
constitucionais e conduzida a Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Um jovem é preso e um menor
apreendido por estar usando drogas
na quadra do bairro São Francisco
No dia 30 de maio, após denuncia anônima sobre possível uso de substância
entorpecente, a Policia Militar deslocou até a quadra de futsal do bairro São Francisco
onde foram abordados quatro jovens, sendo dois menores de idade. Com K.G.P. foi
encontrado um cigarro feito com substância esverdeada semelhante a maconha e um
tablete de um cm da mesma substância e um isqueiro. Com o menor H.F.P.J. também
foi encontrado uma bucha contendo substância semelhante a maconha. Todos os
abordados disseram ser usuários de maconha, os envolvidos alegaram que portavam
a droga para consumo próprio. O Conselho Tutelar foi acionado onde foi
confeccionado relatório próprio para os menores. Diante dos fatos foi dado voz de
prisao/apreensão para os autores e os mesmos conduzidos a Delegacia local.

Homem é preso por agredir mulher
No dia 01 de junho, a Policia Militar foi acionada pela vitima B.F.R. 37 anos que
relatou aos Policiais que estava em sua residência quando houve um desentendimento
com seu companheiro S.L.S. de 38 anos, onde a discussão teria se iniciado por
causa de um computador e que logo em seguida começou a agredi-la com socos e
chutes jogando-a para fora de sua residência, sendo ela socorrida pela testemunha
S.F.S. de 19 anos. Foi feito o rastreamento e os Policiais lograram êxito em localizar o
autor. Foi dado voz de prisão e o mesmo encaminhado a Delegacia local. A vítima
levada para o Pronto Socorro onde foi medicada e liberada.

Veículo capota no Morro do
Jacu na estrada Borda/Tocos
No dia 06 de junho, a Policia Militar compareceu na estrada vicinal que liga Borda
da Mata a Tocos do Moji, próximo ao Morro do Jacu, onde ocorreu um capotamento
de veiculo sem vitima fatal .Em contato com o condutor do veículo, este relatou aos
Policias que deslocava-se pela citada estrada e após descer o Morro do Jacu entrou
em uma curva leve a esquerda,sendo que neste momento veio a perder o controle da
direção, o qual caiu em uma encosta da estrada. O condutor do veículo apresentava
leves escoriações no rosto e optou por deslocar-se de meios próprios ao Pronto
Atendimento, após a retirada do veículo do local. A remoção do veículo ficou a cargo
do condutor que já havia realizado contato junto a Prefeitura de Tocos do Moji.

POLÍCIA MILITAR - 190

Grupo Sefex completa cinco anos de
serviços funerários em Borda da Mata
Neste mês de junho, a FUNERÁRIA SEFEX está
completando cinco anos de serviços prestados à
população de Borda da Mata e região.
Neste momento, o Grupo Sefex gostaria de
agradecer o acolhimento e a confiança depositada
em nossos trabalhos pela população
bordamatense e região.
Através da assistência do Grupo Sefex cada dia
mais pessoas e empresas podem contar com a
seriedade e respeito que sua família merece.

Nosso atendimento está disponível
24 horas pelo telefone: (35)3445-1809.

Handebol Feminino Módulo II da EELAM
passa para a fase regional do JEMG
Duas escolas de Borda da Mata
partici param este ano da et apa
microregional dos Jogos Estudantis de
Minas Gerais(JEMG) em Pouso Alegre.
As Escolas Estaduais Lauro Afonso
Megale e Do m Ot ávio Chagas de
Miranda do Distrito do Sertãozinho. As
escolas participaram nas modalidades:
Handebol Feminino Módulos I e II;
Handebol Masculino Módulos I e II;
Futsal Masculino Módulos I e II.
So ment e o Handebo l Femini no
Módulo II passou para a fase regional
que será disputada em Pouso Alegre
mesmo, do dia 27 de junho a 02 de julho.
Veja os resultados que classificaram
as meninas da Escola Estadual Lauro
Afonso Megale para fase regional:
Borda da Mata 30 x 04 Careaçu
Santa Rita Sapucaí 00 x 15 Borda da
Mata
Borda da Mata 30 x 14 Pouso Alegre
Inconfidentes 04 x 21 Borda da Mata

Estes resultados fizeram com que a
equipe fosse declarada campeã.
Para estes jogos, o Departamento de
Esportes da Prefeitura disponibilizou
todo transpo rte para os al unos. O
Secretário de Esportes, Nilton Flávio
parabeniza as escolas, os professores de

Edu cação Fí sica e os atlet as por
representar Borda da Mata e deseja
sucesso para a equipe classificada para
a fase regional. O Professor Totonho
agradece a Prefeitura pelo grande apoio
e ao Deputado Dalmo Ribeiro que
também patrocinou a equipe da EELAM.

Equipe da
EELAM campeã
da fase
microregional
do JEMG

Calçamento da Rua Geraldo de
Souza Megale - Borda da Mata

Início do
calçamento da
Rua Geraldo de
Souza Megale,
antigo sonho
dos moradores.

PRECISA-SE DE OFICINAS DE COSTURA
Com prática em tecido plano,mínimo cinco
(5) retas, com CNPJ.Serviço o ano todo,para
magazine, enviamos para sua região.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BOM REPOUSO
PRECISA DE
MÉDICO PARA
PRONTO
ATENDIMENTO.
CONTATO:
(35)3461 1611-(35)
3461 1349
SECRETARIA DE
SAÚDE
ENDEREÇO:Rua
Saúde, 50 - Bom
Repouso – MG CEP - 37610-000

Contato 11- 3078-6822 c/Roberta.
PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.
Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)
SENADOR
JOSÉ
BENTO

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

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741

FOX
PAPELARIA

Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

Venha conferir
nossos preços!!!

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

“Amar não é olhar
um para o outro, é
olhar juntos na
mesma direção.”
(Antoine de SaintExupéry)
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Família do ex-prefeito Didi Brandão doa
lago do Horto Florestal ao município
No último programa “Conversando
com o prefeito” na Rádio Ativa, o prefeito
Edmundo Si lva Júnior fez um
agradecimento à família do ex-prefeito,
Sr. Didi Brandão, por ter doado ao
município, o lago que fica localizado no
Horto Florestal. A intenção da Prefeitura
é construir uma pista de caminhada e uma
área de lazer. A P refeitu ra j á está
elaborando o Projeto Ambiental para dar
entrada ao Institu to E stadual de
Floresta(IEF). O prefeito disse ainda, que
o Horto Florestal receberá o nome do exprefeito Didi Brandão.

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

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

Creche –
Proinfância –
de Borda da
Mata entra
na fase de
acabamento
A n o v a C r e c h e d e Bo r d a d a
Mat a – P ro i nfânc i a - co ns t ru í da
n o b a i r r o S ã o J u d as Tad e u
e nt r o u n a f a s e d e a c a ba m e nt o
co mo aplicação no s pis o s de
g ra ni l i t e e p i n t u r a. “ Ma s a bo a
no t ícia é qu e saiu o recu rso
para calçar ru as do bai rr o ,
i n cl u s i ve t o d as as q u e ci rc u l am
a no v a Cre che . Assi m tem o s
c er t e za q u e v am o s i n au gu ra -l a
s e m p o ei r a e b ar r o p a r a a s
n o s sa s c ri a nç as ”, co me m o r a o
pr efe i t o E dm u nd o .

Lago do Horto
Florestal, onde a
Prefeitura pretende
construir uma área
de lazer

Rua Francisco Marques
da Costa em Borda da
Mata é recuperada
O projeto de restauração
das ruas de Borda da Mata
continua sendo executado.
Desta vez, a rua
beneficiada foi a Rua
Franci sco Marques da
Costa, que liga o centro da
cidade ao bairro Santa
Ri ta. As pedras que
estavam irregulares foram
retiradas e consertadas.
Além di sso, foi fei to
também um redutor de
velocidade.

Bairro Morada do Sol em Borda da
Mata ganhará novo reservatório
de água construído pela Prefeitura
A Prefeitura de Borda
da Mata conseguiu,
através do Sr. Olímpio
Gouveia, um terreno
acima do Loteamento
Morada do Sol para a
instalação de um novo
reservatório de água.
As
obras
já
começaram e a
Prefeitura espera com
esta
construção
solucionar o problema
da constante falta de
água no bairro.

Base do novo reservatório

Negócio de Oportunidade!
Vende-se uma casa no bairro N.S.Aparecida.
Aceita troca. Telefone:9887-7324

Programa de Doação de
Material de Construção às
pessoas carentes em situação
de risco domiciliar começa
em Borda da Mata
O Vereador Valter Barbinha, juntamente
com o prefeito Edmundo, idealizaram um
projeto de lei para doação de material de
construção às pessoas carentes. Depois
de idealizado, eles encaminharam para a
Secretaria de Assistência Social, onde o
Secretário Benedito Vieira e a Assistente
So cial ,
Aparecida
Est elina,
confeccionaram o Projeto dentro do
estabelecido pelo prefeito e o vereador,

Creche em
construção
no bairro
São Judas
Tadeu

mas nos parâmetros da Assistência
Social. Segundo o prefeito Edmundo,
esse Programa consiste em atender as
famílias de baixa renda em situação de
risco domiciliar.
Mas para a pessoa ser contemplada,
há necessidade de laudo e visita social
domiciliar. Os interessados poderão
procurar a Secretaria de Assistência,
localizada na Rua Eduardo Amaral.

Prefeito de Tocos do Moji
assina convênio com Secretaria
Estadual de Educação no
valor de R$65.801,58
O P refei t o de To co s do Mo j i ,
Antonio Rosário, assinou convênio
co m a Secret ari a E st adual da

Educação, no valor de R$ 65.801,58
para cu st ei o e manu t enção do
transporte escolar 2011.

Entrada do Distrito dos
Fernandes em Tocos do Moji
ganha cinco novos postes
A P refei tu ra de Tocos do Moj i
e st á ex p a nd i n do a i l u mi n a çã o
p ú b l i ca n o mu ni c í p i o , o va l o r
investi do é de R$ 24.60 8,2 2 sendo

q u e a R u a C i ro F er r ei r a d e
Al varenga, na ent rada do Di st ri to
F ernandes j á foi i l u mi nada co m
ci nco no vo s po st es.

Campeonato Municipal de
Futebol Amador Titular de
Borda da Mata

Convite para 5ª Conferência Municipal
de Saúde em Bom Repouso
A Secretaria de Saúde de Bom Repouso convida à população para a 5ª Conferência
de Saúde que ocorrerá no dia 30 de junho de 2011 às 17h na Câmara de Vereadores,
para escolha do novo Conselho Municipal de Saúde.
A Secretaria espera contar com a presença de todos.

O campeonato de futebol Amador
Titular 2011 de Borda da Mata que
começou no dia 29 de maio, teve grandes
jogos, inclusive com duas goleadas.
Confira os resultados das três primeiras
rodadas:
29/05
Desportiva 9 x 0 A. da Borda
Funaça 7 x 0 Sertãozinho

05/06
Palmeiras do Campo 3 x 1 V.A.F.F. Clube
Bogari 2 x 2 Cervo
12/06
Funaça x x x A. da Borda
Sertãozinho x xx Desportiva
O Departamento de Esportes convida
a população para prestigiar os jogos, pois
agora os horários foram antecipados para
14h e 16h, ao invés de 15h e 17h.

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

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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CADERNO DE PROMOÇÕES
DA IPÊ
Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção
Praça Antônio Megale, 91
Centro de Borda da Mata
Telefax: (35) 3445 1413
E-mail: loja_ipe@hotmail.com

Ipê Tintas e Acabamentos
Rua Eduardo Amaral, 382
Centro - Telefone:(35)3445-1614

CONFIRA AS PROMOÇÕES DE JUNHO:

Confira nossos preços de ferramentas elétricas:
Furadeiras, Esmeriladeiras, Serra Circular e Serra Tico-Tico.

Piso Esmaltado Branco
Tipo B - à partir de
R$7,99m²

Tinta Coralar - 18 litros
R$116,85

Lustre Holandês
(Luminárias) - R$269,90

Tinta Futura Texcor
18 litros - R$93.90

Pendente Veturno
(Luminárias) - R$69,90

Tinta Coral Rende Muito
18 litros - R$174,90

SEMPRE PENSANDO EM VOCÊ!

Gira Grill
4 Espetos
R$349,90

Laje Pré para
forro
R$19,50 m²
*Sujeito a aprovação de crédito pela loja
*Promoção válida até 15/07/11
ou enquanto durar o estoque.

