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“Homenagem a Benedito
Rodrigues Lopes”
O que Deus preparou para os que o amam é algo que os
olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração
algum jamais pressentiu...” (1 Cor. 2, 9)
Para o s cristãos, que crêem nas
revelações de Jesus, a morte não existe.
No cotidiano da vida, nos defrontamos
com esse acontecimento inevitável e
democrático do qual ninguém escapa.
Contudo , a vida não nos é t irada.
Desfeito nosso corpo mortal, filhos de
Deus que somo s, sobrevivemo s.
Teremos morada eterna nos céus. Essa
é a grat a revelação de Jesu s, no
Evangelho escrito por João, 14, 1-3.
É certo que não adianta imaginarmos
como será essa morada. Limita-nos
nossa condição humana. Assim, “olhos
jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem
coração algum jamais pressentiu”. É a
Casa de Deus, Todo Poderoso, Criador
do Universo.
No dia 12/0 2/2014, perdemos o
inesquecível amigo Ditinho Rodrigues,
o “Di tinho da Lo la”, como era
conhecido. Dados biográficos: Nasceu
em 18/01/1925, filho de José Rodrigues
Borba e Benedita Rodrigues Lopes.
Casado, há 56 anos, com Leonor Pinto
Rodrigues; desta união descenderam os
filhos José Júlio; Marcos, técnico em
informát ica, casado co m Carla
(Campinas); Denise, médica, casada com
o médico Dr. João Carlos (Jaú/SP), que
lhe deram o neto Pedro e El iana,
serventuária da Justiça de Minas Gerais.
É considerável a folha de serviços de
nosso homenageado, sobretudo um
homem íntegro e de vida simples, que
deixa a seus descendentes um legado
de trabalho e honestidade. Seleiro,
funcionário púbico do antigo SAPS e
COBAL; secretári o de finanças do
município e servidor municipal. Na área
política, foi eleito vereador em dois
mandatos e ocupou a presidência da
Câmara Municipal.
No âmbi to social , participou da
Sociedade São Vicente de Paula, mais
de 70 anos; sócio fundador, presidente
e outros cargos no Lions Clube de Borda
da Mata; sócio dos clubes Literário e

Tiradentes. No setor religioso, foi irmão
do Santíssimo e membro ativo de várias
pastorais, com dest acada atuação.
Homem de fé, desde os tempos da
“Congregação Mariana” e privilegiado
amigo pessoal de Monsenhor Pedro
Cintra, em várias empreitadas paroquiais
de que foi baluarte.
A despeito da irreparável perda do
grande amigo, companheiro de idéias e
ideais, temos certeza de que está feliz.
Por seu coração de leão (LIONS)
vicentino, vida exemplar de esposo,
filho, pai, avô, irmão, sogro, sobrinho,
cunhado, buscando servir enquanto
forças teve para lutar, enfim, porque
“cidadão de bem”, merece essa morada
prometida. A Pátria celeste, onde há só
vivência de Amor, Luz, Paz, Êxtase e
Alegrias de convivência sem aflições,
dor ou medo de qualquer espécie.
Orgulho-me de ter sido um dos seus
inúmeros amigos. Bem sei que assim me
co nsi derava,
po rqu ant o
me
co nfi denci ou est a amizade l eal e
verdadeira. E, bem sabemos, os amigos
si nceros são t esouros de val or
inestimável! Cidadãos de seu porte
moral e cívico são raros no mundo de
hoje, onde o “deus” cultuado por muitos
na verdade é o cifrão (R$).
Ao encerrar essa singela homenagem,
go stari a de rei terar o nosso
agradecimento a Deus por nos ter
concedido vida tão preciosa, gratidão
já expressa em pronunciamento que fiz
no plenário da Câmara Municipal, por
ocasião do funeral!
Que os familiares do homenageado
recebam os sentimentos de pesar dos
inco ntávei s amigos, o bálsamo da
esperança na ressurreição e o consolo
que somente Deus é capaz de trazer no
íntimo de cada coração!
Borda da Mata, 28 de fevereiro de
2014.
Gustavo Dantas de Melo
Borda da Mata

Alunos da EMBBC de Borda da Mata
participam de palestra sobre energia elétrica
O Programa Energia Inteligente da
Cemig esteve na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra no dia 20/02/
2014 para um bate papo com os alunos
dos turnos da manhã e tarde sobre

energia elétrica.
O objetivo é estimular condutas de
u so respo nsável do s recu rso s
natu rais, i ncenti vando novo s
co mpo rtamentos - sej a no âmbi to

individual, seja no âmbito coletivo - e
desenvol ver, no s espaço s das
co mu ni dades escol ares, açõ es
visando ao uso eficiente da energia
elétrica.

Palestra sobre Energia Elétrica na Escola Municipal Benedita Braga Cobra

Coreto em Borda da Mata teve dois shows
no último final de semana de fevereiro
No sábado, dia 22/02, a Equipe de
Lo u vo r d a Igre j a P r esb i t e ri a na
Independente de Borda da Mata se
apresent ou no Co ret o Ageno r de
Mello. Na noite de domingo, 23/02,
a b an d a L i r a B o r d am at e ns e
embal ou marchinhas de Carnaval.

Em março, no do mingo , 1 6/0 3, a
c an t o r a bo r da ma t en se Th aí s
Ribeiro se apresenta com repertório
de po p e rock. No final de semana
segu i n t e, sábado , 2 9 / 0 3 , a Li ra
Bordamatense marca presença mais
uma vez no palco do Coreto Agenor

de Mell o e no do mi ngo , 3 0/ 03, a
canto ra Jucil ene Bu osi encerra o
mês com show de mú si ca popul ar
brasileira.
Os shows do Coreto acontecem
de 15 em 1 5 dias, sempre na noi te
de sábado e/o u domingo.

Equipe de Louvor da Igreja Presbiteriana

Lira Bordamatense

Benedito Rodrigues Lopes, muitas saudades!

Vende-se uma Parati - Branca - 4 portas - Ano 98
Modelo 99 - GL MI 1.8 - Completa - Ar condicionado
- Direção Hidráulica - Alarme - Trava elétrica Roda de liga leve - em perfeito estado.
Tratar pelo Telefone:(35)9812-9424

*18/01/1925 +12/02/2014
Viver 89 anos, bem dimensionados e
vividos é para muito poucos. Passar por
este mundo e deixar tantas recordações,
lembranças e exempl os, é para
prendados.
Assim foi a vida do CCLL e amigo
Benedito Rodrigues Lopes, o Ditinho
da D. Lola, encerrada na quarta-feira, 12/
02/2014. Uma semana de muitas dores
para nossa terra, que culminou com sua
passagem. Registramos nesta coluna,
sua doce vida pregressa emoldurada
por conquistas, trabalhos e vitórias.
Ho mem prodo, de ideiais
conciliatórios e edificantes, sonhou e
viu, sua familia, amigos e nossa cidade,
alcançar o cume dos seus sonhos.
Batalhador incansavel da justica e da
mo ral jamais dei xou de buscar
freneticamente estes objetivos. Foi

funcionário exemplar do antigo SAPS,
Co let ori a e Prefeit ura Mu nicipal.
Marco u presenca no Legislativo,
presi dindo e bat alhando pel os
interesses de nossa gente. Bom chefe
de familia, pai, esposo e amigo de todas
as ho ras, deixa-no s u m l egado de
exemplos e solidez. Membro de várias
associações Cívicas e Religiosas, ali
sobressaíu pela lideranca e alto espírito
de companheirismo e solidariedade. Por
isto e muito mais, erguemos nossa voz,
nestes i nstantes, para agradecê-lo,
saudá-lo e homenageá-lo. Descanse em
paz, amigo Benedito, homenagens de
to dos que tiveram a feli cidade de
conhecê-lo.

De seus amigos!
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Encontro de Gestantes
na ESF de Bom Repouso
A Estratégia de Saúde da Família de Bom Repouso comunica à
população que todas as segundas-feiras ocorre um encontro de
gestantes na ESF com vários temas diferentes e convida
à todas as gestantes que participem cada vez mais.

Exigência do Cartão Nacional
do Sus nos atendimentos do
ESF de Bom Repouso
A Secretaria Municipal de Saúde
de Bo m R epo u s o co mu ni c a à
po p u l aç ão qu e de sde o mês de
feverei ro est á sendo o bri gado a

apr esent ação do CN S(Car t ão
Naci onal do SUS) para qu al quer
procedimento do ESF(Estratégia de
Saúde da Família).

Bom Repouso
Você está convidado a
caminhar!!!
Participe da Campanha:
“Caminhar é Saúde”
Todas às terças e quintas às 8h na UBS
“Ciro Inácio Brandão” de Bom Repouso
Dicas: Roupas leves e tênis, tome café,
tome os remédios, traga água,
proteja-se do sol.
Equipes de Estratégias de
Saúde da Família.

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso

Secretaria Municipal de Saúde de Bom
Repouso ganha ambulância zero quilômetro
A Secretaria Municipal de
Saúde de Bom Repouso,
para melhorar ainda mais o
atendimento no transporte
de pacientes do município,
conta desde fevereiro com
mais uma ambulância.
Trata-se de ambulância
Saveiro da Wolkswagem
zero quilômetro.

Praça de Esportes de Bom Repouso comunica
os dias das saunas masculina e feminina

Piscina da Praça
Municipal de
Esportes de Bom Repouso

A Praça de Esportes Municipal de Bom
Repou so co nti nua a todo vapor
trazendo mais lazer para a população e
informa o dia das saunas: Masculina –
segundas-feiras, qu art as-fei ras e
sábados; Feminina – terças-feiras e
quintas-feiras. “É sempre bom lembrar
qu e para o u so da pi sci na é
indispensável o exame médico” frisa
Alessandro Crispim.

Comunicado aos Bomrepousenses!!

Convocamos a população de Bom Repouso a doar
garrafas pet e caixas de leite vazias para o novo
Projeto que será realizado no município entre o
CRAS e o Departamento de Turismo. O material
está sendo recolhido no próprio CRAS, na Praça
de Esportes Municipal e também nas escolas
estadual e municipal da cidade.
AGORA COM PRENSADORA DE TERMINAIS
HIDRÁULICOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS
DE 3/16 A 2 POLEGADAS

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

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
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Carnaval de Borda da Mata vai ter Banda Lira no Coreto e Banda Show no palco
De 1 º a 4 de março de 2 0 1 4 , o Carnaval em Bo rda da Mat a vai ser
ani mado t o do s o s di as pel as t radi ci o nai s marchi nhas co m a Banda
Li ra Bo rda mat ens e no Co ret o Ageno r de Mel l o na P raça N o ssa
Senho ra do Carmo , no Cent ro . As apresent açõ es da banda co meçam
a part i r das 2 0 ho ras e se encerram às 2 2 h3 0 mi n, t o das as qu at ro
no i t es.
Lo go apó s, no pa l co mo nt ado ent re as praças ce nt rai s, a fo l i a
será ani mada po r banda sho w at é às 2 da manhã.
A P re fei t u ra d e Bo rda d a Mat a, vi sando a segu ranç a do s
bo rdamat enses e vi si t ant es, po r mei o do decret o nº 3 .2 0 7 / 2 0 1 4 ,
di sci pl i na a venda de bebi das du rant e as fest i vi dades, u ma vez qu e
no perí odo é co mu m o u so em excesso de bebi da al coó l i ca, po dendo
resu l t ar em at o s de vi o l ênci a, vandal i smo co m a
q u e b ra d e g ar r af a s n a p r aç a e v i a s p ú b l i c as ,
po rt ant o , o decret o pro í be a venda de bebi das em
vasi l hames e co po s de vi dro para co nsu mo fo ra
do est abel eci mento , além disso, o co merci ant e qu e
i nco rrer na i nfração po de ser mu l t ado , de aco rdo
com o Art igo 70 da Lei 1 37 1/ 20 03 .

Apresentações da Lira Bordamatense
no Coreto

Prefeitura de Borda da Mata
adquire mais um caminhão de lixo
Por meio do Programa ProMunicípio do
Governo de Minas Gerais, a Prefeitura de
Borda da Mata recebeu um caminhão
compactador de lixo no valor de R$ 240 mil.

O prefeito Edmundo Silva Junior
agradece o empenho do deputado
estadual Leonardo Moreira pelo auxílio
nesta aquisição para Borda da Mata.

Novo caminhão de lixo de Borda da Mata
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Prefeitura de Senador José
Bento divulga calendário que
vai recolher entulhos em 2014
A Prefeitura de Senador José Bento
divulgou o calendário que vai recolher
entulhos em 2014. O prefeito Flávio de
Souza Pinto pede a população que
evitem colocar entulhos fora do tempo,

para não deixar a cidade suja e com risco
de pedestres e veículos circularem em
passeios e ruas sujas e alerta também
“Não jogue entulhos em terrenos que
não sejam de sua responsabilidade”.

Rayana Ondina é nova dentista
do ESF de Senador José Bento
A Secretária Municipal de Saúde de
Senado r Jo sé Bent o , Renat a
F ernandes co memoro u mai s essa
conquista pela Saúde do Município.
Rayana Ondina é nova dentist a do
ESF.
“Sabemos qu e o s desafi o s são
grandes e vamos superá-los com muito
trabalho e dedicação. Trabalhamos

para que Senador José Bent o se
desenvolva com todo esse crescimento
e que a Saúde seja cada vez melhor
para a população”, afirma Secretária
Renata Fernandes e acrescenta “Seja
bem-vinda Rayana ao nosso time”.
Rayana destacou que o seu objetivo
inicial é conhecer melhor a população
e tratar as suas necessidades.

Diretor da Escola Municipal Professora
Maria da Costa Ferreira – Senador José
Bento - dá boas vindas a professores,
funcionários e alunos na volta às aulas
O Direto r da Escola Mu ni cipal
Professora Maria da Costa Ferreira de
Senador José Bento, Josmar pediu que
estudantes se dediquem aos estudos,
participem das atividades escolares e
respeitem colegas e funcionários da
escola.
No dia 03 de fevereiro, os mais de 200
alunos da Rede Municipal voltaram às
aulas. Para desejar boas-vindas a todos
os estudantes, o diretor, Josmar foi a
todas as salas de aula.
Josmar também ressaltou que neste
ano o calendário escolar será diferente,
devido à realização da Copa do Mundo.
Com isso, a rede poderá acompanhar
tranquilamente o evento e torcer pelo
país no s j ogo s. “E ssa mu dança é
fundamental para que o ano transcorra
de maneira muito tranquila”, disse.
Falou ainda, que é hora de dar início a
mais uma jornada de muito trabalho e
estudo, conhecimento, aprendizagem,
ou sadia e não menos importante
dedicação e responsabilidade. “Juntos,
queremos que neste início de ano letivo,
todos os objetivos sejam alcançados
com muito sucesso. Esperamos que

Diretor da
Escola
Municipal,
Josmar
cada um de nós possamos não somente
obter aprovações, mas também, realizar
suas atividades com perfeição, buscando
o aprendizado co nsi go mesmo e
assimilando todos os saberes que lhe
são passados. Para isto, cabe a cada um
de nós contribuirmos com sua parcela
de ação e esfo rço. É com mui ta
satisfação, que desejamos um ótimo
retorno a todos os alunos, professores

e funcionários, para que com entusiasmo
e alegria dêem início as suas atividades”
enfatizou Josmar.
“Tenha em mente que tudo que você
aprende na escola é trabalho de muitas
gerações. Receba essa herança, honrea, acrescente a ela e, um dia, fielmente,
deposite-a nas mãos de seus filhos.”
(Albert Einstein).

Prefeitura de Senador José Bento
adquire mais quatro abrigos de ônibus

A Prefeitura de Senador José Bento, neste início de ano, está mudando todo o visual dos abrigos de ônibus do
município. Além de reformar, os já existentes, foram adquiridos e instalados mais quatro novos. “Estamos aumentando
e reformando para melhorar o conforto das pessoas que necessitam desses abrigos, na chuva ou no sol, elas merecem
um lugar adequado para aguardar o horário do ônibus”, diz o prefeito Flávio de Souza Pinto.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Dr. Felipe Augusto é o novo médico
do ESF de Senador José Bento
A Secretária de Saúde de Senador José
Bento, Renata Fernandes di sse ao
recepcionar o novo médico do ESF do
Município, Dr. Felipe Augusto que “a
saú de é algo valiosíssi mo para as
pessoas, e nesse intuito estamos juntos
para proporcionar uma melhor condição
de vida. Quero dar boas vindas ao Dr.
Felipe August o e dest acar a sua
importância para contribuir com uma
saúde melhor para a nossa população”.
Segundo o Dr. Felipe Augusto, um
dos seus objetivos no ESF é a promoção
da saúde local com ênfase em tratamento
de hipertensos e diabéticos.

Prefeitura de Senador José Bento recebe um Caminhão
Compactador de Lixo do Governo do Estado
A Prefeitura de Senador José Bento
foi contemplada pelo Governo do Estado
com caminhão compactador para coleta
de lixo.
Os recu rso s fazem parte do
PróMunicípio, programa lançado pelo
Governador Antonio Anastasia, com o
objetivo de fomentar o desenvolvimento
municipal por meio de investimentos em
infraest rut ura vi ária, máqui nas e
equipamentos rodoviários, veículos e
ações de saúde e educação, no qual
estão sendo investidos, somente este
ano, mais de R$ 2,1 bilhões.
Segundo o Prefeito Flávio, o veículo é
considerado uma aquisição de grande
al cance so cial para o mu nicípi o,
especialmente na área de Meio Ambiente
e Saúde Pública, já que vai melhorar a
coleta de resíduos domésticos.

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Paula Coutinho Moraes
ria Dra. AnaOAB/MG
o
lt
u
s
107.598
e Con

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

Quatro coisas para
o sucesso:
Trabalhar e
orar, pensar e
acreditar. (Norman
Vincent Peale)

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
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Menor ameaça Policiais Militares
e é apreendido em flagrante na
Avenida João Olivo Megale
No dia 08 de Fevereiro, a PM deslocou
ate a Avenida João Olivo Megale, onde
segu ndo denúncia anônima, dois
cidadãos estariam fazendo algazarras com
um pedaço de pau na mão e usando
substância entorpecente. De posse das
características, a Guarnição deslocou ao
local e deparou com os supostos autores,
sendo estes abordados e submetidos a
busca pessoal, após serem orientados e
liberados, o autor, B. H. D. C. entrou em

um veículo que estava estacionado ao
lado, olhou para os Policiais e disse: “a
gente se encontra ainda” sendo no
momento dado voz de apreensão ao
menor por ameaça aos Militares; porém
para a retirada dele do referido veículo,
este reagiu passivamente sendo
necessário uso de força moderada,
momento que veio a cair ao solo e de
imediato encaminhado pelos Militares ao
Pronto Socorro em frente ao local do fato.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

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

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

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG
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Ordenação Presbiterial

“Tudo é
como é, e é
perfeito. Se
não é
perfeito
aos nossos
olhos, é
perfeito
aos olhos
de Deus.”

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

RESTAURANTE RECANTO DOS PÁSSAROS
Local em meio a natureza, onde se saboreia a
verdadeira comida mineira. Contamos ainda
com Rancho em meio a lagoa, redes para o
descanso, além de área de Camping e ótimo
estacionamento gratuito. Funcionamos de
Terça a Domingo. Preparamos leitão a
Pururuca e outros pratos especiais, basta
ligar com antecedência que preparamos
tudo com maior carinho.
Telefones (35) 9831-5321 ou 9946-3437

Rodovia Tocos do Moji/ Borda ao lado da
Igreja Santa Luzia, 3Km de Tocos do Moji

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br
Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!
Completando 40 anos de bons serviços prestados,
a Farmácia Santa Izabel traz novidades para a
população bordamatense e região.
A Farmácia Santa Izabel e o Grupo Farma, (que é um
grupo de farmácias mineiras), trazem sempre para você
as melhores condições como: bons preços, ótimo
atendimento e garantia de
procedência dos medicamentos.
O sucesso da parceria traz inúmeras vantagens como
descontos especiais em toda linha de medicamentos,
perfumaria, diversas promoções e o Cartão Saúde e o
Cartão de Crédito a sua disposição.
A única com 5 farmacêuticos, para
melhor orientar seus clientes.

Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
Filial: Cervo-3445-5000
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Alunos da Rede Municipal de Educação de Tocos do Moji recebem
Apostilas e Livros Didáticos Escolas Municipais da Prefeitura de Tocos do Moji
Os Alunos da Rede Municipal de
Educação de Tocos do Moji receberam
as apostilas da Educação Infantil I e II
para o ano letivo de 2014 “De Olho no
Futuro” (Linguagem, Matemática e
Natureza-Sociedade), como também o
Livro de Alfabetização “A Casinha
Feliz” para os alunos do 1º Ano do
Fundamental I, método usado pela Rede
Municipal desde 2009, através do Curso
de Capacitação “Casinha Feliz”, que se
utiliza de método de fonação, global
fonético, que através de um conto
infantil mostra a vida de uma família e
envol ve as cri anças na fasci nante
aventura da leitura e da escrita de forma
lúdica e criativa, transformando a sala
de aul a num espaço interat ivo de
aprendizagem.

“É um material muito bom, que irá ajudar
no rendimento do ensino aprendizagem,
pois se baseia no aspecto lúdico que cria
uma ligação afetiva forte entre alunos e
letras, tornando a aprendizagem muito
mais rápida e ampliando a capacidade de
autonomia necessária para que o aluno
avance no processo de construção do
seu conhecimento”, disse Lu Rosa,
Diretora Municipal de Educação.
Equipe de Gestão: Lucilene Santos da
Rosa – Diretora do Depto Municipal de
Educação, Sandra Tereza de Jesus P.
Silveira – Pedagoga/Supervisora, Carlos
Eduardo da Silva – Pedagogo, Márcia de
Fátima Alves – Secretária, Kedymiler
Maria da Silva, Rosangela M. Alvarenga
Almeida e E rnane A. da Sil va –
Coordenadores.

recebem baús com livros destinados a Educação Infantil
As Escolas Municipais de Tocos do
Moji receberam baús com diversas obras
destinadas ao público da Educação
Infantil, de escritores e edit oras
reconhecidas no cenário literário pela
qualidade de seus materiais.
A Prefeitura, através do Departamento
de Educação, adquiriu com recurso
próprio, duas bibliotecas para educação
infantil com 606 volumes, os livros foram

divididos em 06 baús de leitura, um para
cada escola municipal. Os baús foram
decorados com pinturas inspiradas em
Romero Bri tto, trabalho feito por
membros do próprio departamento de
Educação.
O Projeto “Baú de Leitura”, que
abrange to das as escol as da Rede
Municipal de Ensino, busca incentivar o
gosto pela leitura nas crianças, fazendo

com que os livros tornem-se rotina para
os pequenos alunos.
Para a Diretora Municipal Lu Rosa, o
Projeto Baú de Leitura é de grande
importância, pois contribui positivamente
nas ações que estimulam e orientam os
alunos, ampliando o conhecimento de
diferentes gêneros textuais e, sem dúvida
nenhuma, solidificando o hábito da
leitura.

Entrega do
Material
Didático
(Apostilas e
Livros) para os
alunos da Rede
Municipal:

Projeto “Baú da Leitura” nas escolas municipais de Tocos do Moji

Bingo do Cras reúne terceira idade
uma vez por mês em Borda da Mata
O encontro entre as senhoras tem
o o bj et i v o de p ro po r ci o nar u m
momento de lazer à terceira idade de
Borda da Mata. A iniciativa do Cras
Seb ast i ana M arqu es su rgi u da
necessidade de criação de um espaço
par a so ci al i zaçã o e t ro ca de
conhecimento.
A primeira edição do bingo em 2014
aconteceu na tarde de 19/02/2014 na
sede da Guarda Mirim Irmã Martha.
Sempre às 1 5 ho ras, o encontro
acontece uma vez por mês. No mês
de março, o bingo é no dia 19, quartafeira. Os prêmios são oriundos de
do ações.

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

Bingo do
Cras de
Borda da
Mata
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Campanha de vacinação
contra HPV para meninas
de 11 a 13 anos começa dia
08/03 em Borda da Mata
No Dia Internacional da Mulher, 08 de
março de 2014, acontece em Borda da
Mata o Dia “D” da campanha de
vacinação contra HPV para meninas de
11 a 13 anos, no Centro de Saúde
Benedito Cobra Neto, das 08h às 17h.
A vacina contra o vírus HPV foi
inserida no calendário de vacinação pelo
Ministério da Saúde em 2014. Mais de 4
milhões de meninas entre 11 a 13 anos
receberão a vacina. Em 2015, a vacina
será ofertada também para meninas de 9
e 10 anos. De acordo com o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, o início da
vacinação nas escolas e a importância
da imunização para a prevenção do
câncer de col o de ú tero precisam
co meçar cedo. “Nós pretendemos
vacinar 80% das meninas de 11 a 13 do
Brasil com a campanha contra o Câncer
de Colo do Útero, o terceiro que mais
atinge as mulheres. Para isso a vacina
estará disponível nos 36 mil postos de
saúde e escolas da rede pública.”
Escolas e postos de saúde de Borda
da Mata ofertarão a vacina nas datas e
horários pré-estabelecidos para facilitar
o acesso das meninas à prevenção.

Confira calendário:
Escola Dom OtávioChagas de Miranda
(Sertãozinho)
Dia: 10/03/2014 (Segunda-feira)
Horário: 8h
Escola Estadual Pio XII (Cervo)
Dia: 11/03/2014 (Terça-feira)
Horário: 8h
Escola Estadual Lauro Afonso Megale
e Escola Municipal Diva Ribeiro
Dia: 12/03/2014 (Quarta-feira)
Hora: 8h (manhã) - 13h (tarde)
Escola Municipal Benedita Braga
Cobra
Dia: 13/03/2014 (Quinta-feira)
Hora: 8h (manhã) - 13h (tarde)
Escola Municipal Francisco de Souza
Costa (Nossa Senhora de Fátima)
Dia: 14/03/2014 (Sexta-feira)
Hora: 8h
Colégio Nossa Senhora do Carmo
Dia: 17/03/2014 (Segunda-feira)
Hora: 8h
Posto de Saúde Santa Cruz
Dia: 18/03/2014 (Terça-feira)
Hora: 8h

Vende-se uma Parati - Branca
4 portas - Ano 98 Modelo 99
GL MI 1.8 - Completa - Ar
condicionado - Direção Hidráulica
- Alarme - Trava elétrica Roda de liga leve
em perfeito estado.
Tratar pelo Telefone:(35)9812-9424

Donas de casa de Borda da Mata
participam de encontro com a Cemig
Cemig, em parceria com a Prefeitura, já investiu mais
de um milhão de reais em um ano na cidade
Na tarde de 20/02/2014, cerca de 30
donas de casa de Borda da Mat a
participaram do encontro “Café com a
Cemig”, na Prefeitura do município,
promovido pela Companhia Energética.
O gerente de relacionamento, Alexandre
Ribei ro de Almei da, e o agent e
comercial, Carlos Alberto Prado de
Freitas, ministraram o evento.
Durante o encontro, as participantes
pu deram obter info rmações sobre
segurança no lar, dicas de economia de
energia para as residências, direitos e
deveres e responsabilidade social e
ambient al . Além di sso , a Cemi g
apresentou os canais de atendimento,
destacou o s i nvest iment os da
Companhia na região e abriu um espaço
para que os clientes façam sugestões,
elogios e reclamações.
Apenas em Borda da Mata, a Cemig

em parceria com a Prefeitura, investiu
de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, a
quant ia de R$ 1 .0 04 .9 6 6,20 em
mel hori as. Além disso, programas
sociais e ambientais da empresa estão
present es no municípi o, como o
Programa Peixe Vivo, já realizado duas
vezes, a terceira será em abril deste ano,
que solta espécies nativas de peixes
nos rio s da ci dade. A doação e
instalação de sistema de aquecimento
solar nas casas da Morada do Sol e no
Lar Irmã Maria Augusta. Para a Creche
Madre Teresa de Saldanha, os novos
brinquedos foram doação da Cemig por
mei o do Programa AI6% , o qual
incentiva empregados e aposentados
da empresa a repassar até 6% de seu
i mposto de renda devi do para o s
Fundos da Infância e da Adolescência
(FIAs).
Gerente de Relacionamento
Alexandre Ribeiro durante o
Encontro com as Donas de Casa

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição Lei nº 032/2013.
“DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica transferida a sede administrativa do Poder Legislativo de Borda da Mata para o imóvel do Município
localizado na Av. Wilson Megale, nº 790, centro, 3º (terceiro) piso do Terminal Rodoviário Municipal.
Parágrafo Único. As medidas administrativas e judiciais cabíveis para a desocupação das salas eventualmente ocupadas
por terceiros, ficarão a cargo do Poder Legislativo.
Art. 2º - Será de responsabilidade do Poder Legislativo, toda a despesa decorrente das necessidades de conservação,
reparo, reforma ou ampliação que se fizerem necessárias para a adaptação do imóvel para o pleno exercício legislativo.
Art. 3º – O imóvel da antiga sede da Câmara Municipal, localizado na Praça Antônio Megale, nº 86, centro, Borda da Mata/
MG, será entregue ao Poder Executivo Municipal.
Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 02 de maio de 2012.
Borda da Mata, 25 de outubro de 2013.
HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Proposição Lei nº 033/2013.
“Estima a receita a fixa a despesa do Município de Borda da Mata para o exercício financeiro de 2014”
A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Prefeito do Município sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2014 no montante de R$ 33.630.000,00 (trinta
e três milhões, seiscentos e trinta mil reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição
Federal e
com base no disposto na Lei nº 1826, de 29 de agosto de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro
de
2014, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos.
Parágrafo ùnico - Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
II - Quadro II - Despesa orçame ntária por funções de governo;
III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal
nº 4.320/1964, até o valor correspondente de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto nesta lei.
Art. 3º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 10 de setembro de 2013
Edmundo Silva Junior
Prefeito Municipal
Proposição Lei nº 034/2013.
“PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017”
A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º
da
Constituição Federal, estabele- cendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objeti- vos e
indicações e
as ações governamentais com suas metas.
Parágrafo ùnico. Integram o Plano Plurianual:
Anexo I - Diretrizes, pogramas e objetivos;
Anexo II - Órgãos e responsáveis por programas;
Anexo III - Programas e ações.
Art. 2º - Os programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efei-to do art. 165, § 1º da Constituição
Federal, são os
integrantes desta lei.
Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentarias são estimados, não se constituindo em limites
à
programação das despesas expressas nas leis e em seus créditos adicionais.
Art. 4º - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos
programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou especifico, ressalvado o
disposto no § 8º deste arrigo.
§ 1º - Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal com a proposta orçamentária dos
respectivos exercícios seguintes.
§ 2º - É vedada a execução orçamentparia de programações elteradas enquanto não aprovados os projetos de lei
previstos no caput,
ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.
§ 3º - A proposta de alteração ou inclusão de programa conterá, no mínimo:
I - diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida:
II - Identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 4º - A proposta de exclusão de programas conterá exposição das razões que a justifiquem.
§ 5º - Considera-se alteração de programa:
I - adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do publico alvo;
II - Inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.
MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
§ 6º - As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta lei.
§ 7º - Os códigos e os titulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias,
nas leis
orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.
§ 8º - A inclusão e a alteração de que trata o inciso II do § 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei
orçamentária e de
seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programas já existentes no Plano Plurianual e não seja necessárias as
alterações de
que trata o inciso I do § 5º deste artigo.
Art. 5º - Conforme disposto no artigo 2º da Lei Municipal 1826 (Lei de Diretrizes Orçamentároias para 2014) em cumprimento
ao
disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal, excepicionalmente para o exercício financeiro de 2014 são as previstas
no anexo
“Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.
Borda da Mata, 10 de setembro de 2.013
Edmundo Silva Junior
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Secretário de Turismo de Tocos do Moji participa
de reunião do Circuito Serras Verdes em Cambuí
No dia 18 de fevereiro, o Secretário
de Turismo de Tocos do Moji, José
Vítor da Rosa esteve participando de
uma reunião do Circuito Serras Verdes
do Sul de Minas em Cambuí.
Co m
a
part i ci pação
de
represent ant es de cerca de 2 0
José Vítor da Rosa, Secretário de
Turismo de Tocos do Moji

cidades, e do Presidente do Circuito,
Gustavo Pessoa Arrais, o encontro foi
para t rat ar sobre a prest ação de
co nt as das açõ es de 2 0 1 3 ;
apresentação de ações para 2 01 4;
consolidação do estatuto; e outros
temas diverficados.

Anuncie Aqui!

Projeto “Resgatando Valores”
continua na Rede Municipal de
Educação de Tocos do Moji
O Departamento Mu nicipal de
Educação de Tocos do Moji está dando
continuidade ao Projeto “Resgatando
Valores” realizado durante o ano letivo
de 20 13, no qual os al unos se
envol veram e aprenderam sobre
“Valores Humanos” na teoria e na
prática, o que contribuiu positivamente
no processo de ensino-aprendizagem
como também na vivência social.
“E nfatizando a i mpo rtância da
continuidade deste Projeto, e tendo em
vista a indigência em valores humanos
existente em grande parcela da nossa
sociedade e a importância da escola na
formação dos cidadãos, neste ano de
2014 adotamos o Projeto “CINCO
MINUTOS DE VALORES HUMANOS

PARA A ESCOLA”, este projeto é de
um grupo informal de Fortaleza-CE que,
com aulas de apenas cinco minutos, a
serem ministradas diariamente, de
preferência no início de cada turno
escolar”, explica a Diretora Municipal,
Lu Rosa.
Para ela, projetos como estes que
visam à capacidade de reflexão dos
alunos, merecem todo o respeito e os
parabéns a toda equipe pela iniciativa.
“Aqui em Tocos do Moji zelamos pela
qualidade da educação e em prover
ao s nosso s alu nos cont eú dos que
serão i ndi spensávei s não apenas
durante o período em que frequentam
a escola, mas por toda a sua vida,”
frisa Lu Rosa.

Alunos da Rede Municipal de
Educação de Tocos do Moji
novamente se destacam nas
Olimpíadas de Matemática
Os alunos da Rede Municipal de
Educação de Tocos do Moji novamente
se destacaram na Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas –
OBMEP. No resultado da 9º edição da
OBMEP em 2013, da E. M. Ambrosina
Maria de Jesus no Distrito do Sertão da
Bernardi na, o al uno Adal berto
Aparecido da Silva do 9º ano ganhou
medalha de bronze, os alunos Gian
Carlos Dias ( 7º ano); Gian Maycon de
Souza ( 7º ano); Marcos Luiz de Moraes
( 7º ano); Izac Victor da Silva (8º ano) e
Fabiana Carolaine Mariano (9º ano) e da
E. M. Benedito Caetano de Faria no
Di strito dos Fernandes o s alunos
Matheus da Guia Pereira (6º ano);
Vanessa Domingos de Faria (7º ano); e
Julia Gabriela da Silva (9º ano) receberão
Menção Honrosa pelo excelente
desempenho na avaliação.
O Mu nicípio de Tocos do Moji,
através do Prefeito Toninho Rodrigues
e da Diretora Municipal de Educação Lu
Rosa parabenizam os alunos, bem como
seus professores Sra. Andréa Márcia
Rosa da Silva da Escola Ambrosina e
Sra. Deise Honoria Borges e seus pais
“por representarem nosso município e
confirmarem os bons indicadores da
rede de ensino de Tocos do Moji.”
“É extraordinário esse resultado. É
importante parabenizar nossos alunos,
seus pro fesso res e seu s pai s.
Parabenizo também as escolas, que
criaram um ambiente adequado para o
bom desempenho desses estudantes,
bem como a nossa satisfação em ver
nosso Município entre os vinte melhores
do país”, destaca a Diretora Municipal
Lu Rosa.

Veja lista dos vinte melhores
municípios:
1) Dores do Turvo (MG) - 35 pontos 4.462 habitantes (*)
2) Cocal dos Alves (PI) - 32 pontos 5.572 habitantes
3) Cachoeira de Minas (MG) - 29
pontos - 11.034 habitantes
4) Coronel Xavier Chaves (MG) - 26
pontos - 3.301 habitantes
5) Carvalhos (MG) - 26 pontos - 4.556
habitantes
6) Coimbra (MG) - 24 pontos - 7.054
habitantes
7) Conceição dos Ouros (MG) - 24
pontos - 10.388 habitantes
8) Três Arroios (RS) - 23 pontos - 2.855
habitantes
9) Santo Antônio do Rio Abaixo (MG) 22 pontos - 1.777 habitantes
10) Pimenta (MG) - 22 pontos - 8.236
habitantes
11) Tocos do Moji (MG) - 22 pontos 3.950 habitantes
12) Juruaia (MG) - 21 pontos - 9.238
habitantes
13) Senador Firmino (MG) - 20,9
pontos - 7.230 habitantes
14) Selbach (RS) - 20,7 pontos - 4.929
habitantes
15) Capitólio (MG) - 20,5 pontos 8.183 habitantes
16) Tupandi (RS) - 19,6 pontos - 3.924
habitantes
17) São Bonifácio (SC) - 19,5 pontos 3.008 habitantes
18) Mato Leitão (RS) - 19,1 pontos 3.865 habitantes
19) Japaraíba (MG) - 3.939 habitantes
20) Senhora de Oliveira (MG) - 5.683
habitantes. (*) segundo o IBGE

Agora sob nova Direção
“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.

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

Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias
vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG

Tel.:3445-3706
Atendemos também em Tocos do Moji

(Próximo ao Centro Médico)

Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim,
vida no sentido mais autêntico da palavra.
(Anísio Teixeira)

ACADEMIA JL
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

Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

Ginástica Localizada(Jump, Kangoo-Jump e
Zumba), Musculação e Alongamentos com bolas.
Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

