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BORDA DA MATA, BOM REPOUSO, TOCOS DO MOJI, SENADOR JOSÉ BENTO

A parte do asfalto foi terminada, falta apenas detalhes para ser
inaugurado. Na foto, a ponte no Bairro Ponte de Pedra

Asfalto que liga Tocos do Moji a Borda
da Mata está praticamente concluído
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Prefeito Edmundo solicita
recapeamento da MG-290 no
trecho que corta Borda da Mata

Entrada da cidade, onde o prefeito Edmundo
 quer o recapeamento o mais rápido possível
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Prefeito de Senador José
Bento participa de Evento

de Desenvolvimento
Econômico na China

Prefeito Flávio de
Souza Pinto que está
na China em busca de
desenvolvimento para
o seu município
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Gincana Escolar nas Escolas
Municipais de Bom Repouso

Estudantes
animados

com a
Gincana

A Estudante Stéfani Pires
Rosa de Alvarenga, de
Tocos do Moji, ficou em
segundo lugar no Projeto
“EPTV na Escola”, que

este ano teve como tema:
Viver.  Você tem medo de
quê? Ela concorreu com
cerca de 20 mil redações
e, além de ganhar uma

TV, fará uma reportagem
sobre sua cidade.

Parabéns por essa vitória
e na próxima edição do
Tribuna Popular mais

detalhes sobre Stéfani e
sua redação vencedora.
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Oito times
disputam o 1º
Campeonato
de Futebol
em Borda
 da Mata

Árbitros do campeonato

Página 7





   TRIBUN A POPULAR2

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA

T R I B U N A
 POPULAR LTDA
Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479

Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG
Redação

Antonio Donizete de Sousa
Diagramação

Priscila Bernardo de Oliveira
Impressão:
Pouso Graf

Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              15 -28
Março                   15 - 27
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 29
  Junho                 14 - 28
   Julho                  12 - 31
  Agosto                15 -  30
   Setembro           16 - 30
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 29
   Dezembro                   12

E-mail - tribuna@hardonline.com.br

Prefeito de Senador José Bento
participa de Evento de Desenvolvimento
E c o n ô m i c o  n a  C h i n a

O Prefeito de Senador José Bento,
Flávio de Souza Pinto, está fora do
Município, bem como fora do país, desde
23 de setembro de 2013 e ficará até 04 de
outubro, quando está em visita oficial à
República  Popular da China, para
participar de evento de desenvolvimento

econômico promovido na cidade de
Xuzhou.

O Prefeito Flávio foi convidado a
integrar uma comitiva oficial, composta
por empresários, outros prefeitos,
deputados e lideranças políticas da
região. “Como se sabe, com a vinda da
empresa XCMG Máqu inas e
Equ ipamentos para o  Município
vizinho  de Pouso  Alegre, mui tos
investimentos estão sendo realizados
pelos chineses em nossa região, com
uma expectat iva favorável  em
realizações de ações que possam
promover o desenvolvimento local e
regional. A comitiva formada tem então
a finalidade de se estreitar os laços
entre organizações sediadas na China
e o rganizações locais, buscando
fomentar o desenvolvimento regional”,
enfatiza o Prefeito Flávio.

Agentes Comunitárias de Saúde de Senador
José Bento participam de Curso de

Qualificação em Córrego do Bom Jesus
Agentes Comunitárias de Saúde de

Senador José Bento estão, desde 26 de
agosto , participando do Curso de
Qualificação dos Agentes Comunitários
de Saúde no município de Córrego do
Bom Jesus. O curso é promovido por uma
parceria com a Escola de Saúde Pública
de Minas Gerais, situada em Belo
Horizonte. O objetivo é qualificar o
Agente Comunitário de Saúde para atuar
junto à equipe multiprofissional de saúde
como profissional ético, reflexivo e crítico,
transfo rmador da realidade
desenvolvendo ações de integração so-
cial, promoção da saúde e prevenção de
agravos na família e na comunidade por
meio do processo educativo, levando-o
a agirem nesse processo de mudanças
de prát icas como verdadeiro ator-
educador dessas ações.

O curso terá duração de cinco meses
(agosto à dezembro), e as aulas de
concentração serão uma semana por
mês, na cidade de Córrego do Bom Jesus,
no horário das 8h às 17h, sendo que neste
período elas não realizarão visita domi-
ciliar em Senador José Bento. Mas,
depois de participarem do curso, elas
repassam seus conhecimentos para os
profissionais da saúde de seu município.

Confira abaixo as semanas em que as
Agentes estarão em Córrego do Bom
Jesus participando do curso:

Setembro: do dia 16 ao dia 20; Outubro:
do dia 07 ao dia 11; Novembro: do dia 04
ao dia 08; Dezembro: do dia 02 ao dia 06.

Agentes de Saúde
em Córrego do
Bom Jesus

Senador José Bento comemora
Dia do  Idoso  com várias
at iv idades  nos  d ias 30  de
set embro e 02  de ou tubro

A Prefeitura de Senador José Bento Bento preparou várias atividades para
comemorar o Dia do Idoso – 1º de outubro e para isso, haverá muitas atividades
durante dois dias.
“Participe deste evento especialmente preparado para os idosos de nossa cidade!
O corpo envelhece sem a sua permissão... A alma só envelhece se você permitir!”,
diz Valquíria Vieira.
Confira a programação completa:
30/09 - Segunda-Feira:
- 13h – Apresentação de Teatro – Participação dos alunos da Pré Escola Munici-
pal;
- 14h – Animação e conscientização sobre a importância do Respeito ao Idoso –
Participação: Marly Aquino, de Ipuiúna;
- 15h30 – Lanche de confraternização;
- 16h – Encerramento.
02/10 Quarta-Feira:
13h – Passeata pelas ruas da cidade. Saída da Escola Municipal Professora Maria
da Costa Ferreira;
14h – Atividades físicas – Participação da Fisioterapeuta Roseane Vilas Boas;
15h30 – Lanche de confraternização;
16h – Encerramento no Ginásio Poliesportivo.

Alunos de Senador José Bento de cursos da V
Semana do Jovem Agricultor em Inconfidentes

Cerca de 10 alunos do 8º e 9º da Escola
Municipal Professora Maria da Costa
Ferreira de Senador José Bento
participaram, no dia 19 de setembro, de
cursos da V SEJA – Semana do Jovem
Agricul tor  –  promovida pelo
IFSULDEMINAS- Câmpus
Inconfidentes e pela Secretaria de
Estado de Agricultu ra, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais, através
da Emater. As atividades destinadas para
os jovens se estenderam até 20 de
setembro, com o objetivo de promover a
formação crítica, cidadã e profissional
dos jovens rurais com idade entre 14 e
29 anos. Serão oferecidos 30 minicursos
como cafeicultura sustentável, vasos
decorativos com material reciclável,
produção de doces e geleias,
mecanização, melipolicultura, leite
sustentável, agroecologia, horta fácil e
informática.

A V Semana do Jovem Agricultor
integra o projeto “Transformar”, um dos

programas estruturadores da Emater,
iniciado em 2006. As ações seguem a
linha da qualificação profissional de
jovens, da implementação de
atividades produtivas e da inclusão
digital, viabilizando treinamento e
habilitação de jovens do Sul de Minas
para o acesso a programas de fomento,
como o PRONAF JOVEM.

De aco rdo  com a Coordenadora
Técnica Regional da Emater e Gestora
Regional do Projeto “Transformar”,
Flora Teixeira Castro, os resultados
aguardados visam preparar os jovens
para a gestão dos próprios negócios.
“Queremos preparar jovens inseridos
em atividades produtivas e geradores
de renda; queremos jovens
capacitados para gerenciar, discutir e
compreender as políticas públicas;
queremos jovens inseridos na
construção  de um modelo de
desenvo lvimento  inclusivo”,
argumentou.

Um dos dados revelados pela pesquisa
aponta que 75,2% dos entrevistados
querem continuar no meio rural e os
motivos mais lembrados pelos
pesquisados para permanecer no campo
são gosto pela terra, qualidade de vida
na roça e continuidade ao trabalho da
família. Entre os motivos mais indicados
pelos 22,5% que desejam migrar para a
cidade estão oportunidade de trabalho,
ter mais dinheiro e conforto e
oportunidade para estudar. O curso é
muito importante, pois, a maioria dos
habitantes do município se encontram na
zona rural  e a principal  atividade
econômica do município é agropecuária.
E além disso, desperta nos alunos a
vontade de estudarem e fazerem um curso
técnico ou superior, quem tem a ganhar
com isso são os próprios alunos.”

Ednaldo Josmar da Silva
Diretor – Escola Municipal

Professora Maria da Costa Ferreira

Tocos do Moji e Bom Repouso participam de Copa
Regional de Futebol com apoio da Band FM

As equipes de futebol de Tocos do
Moji e Bom Repouso  estão
participando da 1ª Copa de Futebol
Regional, que conta com apoio da
Band Fm 101.1.

O início da Copa foi no dia 22 de
setembro  e os jogos poderão ser

t ransmit idos pela Band Fm,
determinados por sorteio. Os atletas
que poderão participar são somente
entre 16 e 25 anos e residentes no
município, os quais representam.

São  doze as cidades que vão
participar, divididas em duas chaves:

Chave A – Estiva, Cambuí, Córrego do
Bom Jesus, Bom Repouso, Munhoz e
Bueno Brandão. Chave B – Ipuiuna,
Congonhal, Careaçu, Tocos do Moji,
Conceição dos Ouros e Pouso Alegre.

Os jogos serão em todas as cidades
participantes.

Estudantes de Senador José Bento em Inconfidentes

5º Festival de Poesias na Escola
Municipal Prefeito Atílio da

Silva Brandão em Bom Repouso
No dia 12 de setembro, aconteceu na

Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão de Bom Repouso, o 5º Festival
de Poesias. Foi um dia festivo e de grande
participação dos pais. Os alunos
apresentaram uma poesia do autor de
sua escolha e uma de sua autoria. Através

das poesias declamadas por nossos
alunos descobrimos grandes poetas.

“Você pode sonhar, criar, desenhar e
construir o lugar mais maravilhoso do
mundo... mas é necessário ter pessoas
para transformar seu sonho em
realidade.” (Pequeno Príncipe)

Alunos da E.M.Prefeito Atílio da Silva Brandão
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Asfalto que liga Tocos do Moji a Borda
da Mata está praticamente concluído

O Asfalto que liga Tocos do Moji a Borda
da Mata está praticamente concluído. Os
trechos mais críticos, como o Morro do
Jacu, a Ponte da Ponte de Pedra já foram
acabados. Agora faltam apenas alguns
detalhes para ser concluído como a
plantação de gramas nos barrancos, em
alguns trechos colocarem o meio-fio e por
fim a sinalização.

O prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues, está tão feliz com a conclusão
desta obra, que para ele, “parece um
sonho”.  Segundo ele, desde quando sua
equipe lutou junto ao Governador Eduardo
Azeredo para a emancipação de Tocos do
Moji,  ele sonhava com este momento e

hoje,  sente nos olhos da população, o
quanto eles estão felizes por aquela
conquista e, com certeza, o asfalto que era
um sonho distante, mas nunca irreal, deixa
a população em extrema felicidade. “Desde
os meus primeiros mandatos, sempre lutei
para que isso um dia ocorresse e sinto que
é um presente de Deus, estar aqui
novamente na Prefeitura para poder
inaugurar a maior obra que um município
pode receber que é a ligação asfáltica a
outro município, no nosso caso, ao
município-mãe, Borda da Mata, claro que
depois da emancipação, que é sem dúvida
a maior de todas as conquistas dos
tocosmojienses. Não há palavras para

agradecer, primeiramente a Deus, e
depois aos nossos parceiros políticos
de Tocos do Moji e os Deputados que
muito nos ajudaram, em especial ao
atual Depu tado  Federal  e Ex-
Governador, Eduardo Azeredo e ao
Governador Anastasia. Enfim, todos
sabem da importância deste asfalto para
nós e fazer parte mais uma vez desta
história é um orgulho que guardarei para
o resto de minha vida. Muito obrigado
a todos que me proporcionaram e ainda
proporcionam viver momentos
inesquecíveis e de muita alegria em
minha vida” comemora entusiasmado,
Toninho Rodrigues.

Estudantes de Senador José
Bento visitam emissora de TV

 em Varginha através do
“Projeto EPTV na Escola”

No dia 09 de setembro, o Diretor
Ednaldo Josmar da Silva, a professora
Briscia Belli e 10 alunos do 9º ano da
Escola Municipal Professora Maria da
Costa Ferreira de Senador José Bento,
viajaram até para Varginha para
conhecerem e participarem do projeto
EPTV na ESCOLA com o tema “Você tem
medo do quê?”.

O EPTV na escola foi criado em 1999
na EPTV Central, em São Carlos, através
de um projeto piloto nas cidades da área
de cobertura daquela região. O sucesso
entre os alunos e escolas participantes
foi tão grande que, no ano seguinte, em
2000, o projeto passou a ser realizado
em todas as praças da EPTV. A partir de
2002 houve a padronização do projeto,
tanto em relação às regras, que são
atualizadas e aprimoradas ano a ano,
quanto aos temas.

Foram selecionadas as melhores
redações de cada município e os alunos
ganharão um dia de visita na EPTV,
seção de cinema e participarão de outras

ações de entretenimento. Para a escolha
dos 10 vencedores do projeto, em cada
emissora, são formados comitês de
ju rados que definem quais são as
melhores redações.

Na segunda etapa, a EPTV formou uma
nova comissão que fez a escolha dos
dez melhores trabalhos da região. Esta
comissão julgadora é formada por
pessoas da área educacional  e
profissionais que, em sua área de
atuação, se relacionam com o tema. Eles
escolheram dentre os semifinalistas os
dez vencedores. Os vencedores foram
conhecidos no dia 24 de setembro. Os
estudantes final istas farão uma
reportagem na sua cidade com uma
equipe da EPTV.

A torcida sempre foi grande por
nossos alunos que já são vitoriosos só
de participarem do projeto.

Professor Ednaldo Josmar da Silva
Diretor da E.M. Maria da Costa

Ferreira

Equipe de Handebol Feminino de Borda da Mata
participará de “Festival de Handebol” em Pedreira-SP

A equipe de Handebol Feminino de
Borda da Mata, comandada pelo Pro-
fessor de Educação Física, Totonho,
participará do 1º Festival de Handebol
que será no dia 05 de Outubro (Sábado),
a partir das 13h, no Ginásio de Esportes

da Escola Municipal Humberto Piva,
localizado na Avenida Antonio Pedro no
Centro Pedreira – S.P.

O Festival (Torneio), será um quadran-
gular, contando com a participação das
equipes de Amparo, Socorro, Pedreira e

Borda da Mata. A equipe de Borda
da Mata foi convidada a participar
pela Secretaria de Esportes daquela
cidade, devido aos bons resultados
que vem obtendo  em jogos pela
região.

Abrigos para
passageiros de
ônibus

Ponte no
bairro

Ponte de
Pedra e

Trevo do
Sertão da

Bernardina

Morro
da Jacu

Estudantes de
Senador José

Bento na EPTV
em Varginha

Atletas de Bom Repouso
dominam corrida de 7 de

Setembro em Cambuí
O casal de Bom Repouso, Beatriz

Nascimento, 34, e Fábio Nascimento,
34, foram os grandes vencedores da
11ª Corrida de Rua de Cambuí – Corrida
da Independência, realizada no dia 7
de setembro. Esta foi a primeira vez que
ambos dispu taram uma corrida na
cidade. A prova contou com mais de
150 competidores, vindos de diversas
cidades e Estados.

Fábio, que é atleta profissional, fez o
tempo de 28min29seg, enquanto

Beatriz completou os 8  km em
33min32seg. Durante toda a prova, am-
bos se destacaram no percurso que foi
um mix de subidas e planícies. Nem
mesmo o forte calor e a baixa umidade
do ar f izeram com que os dois
perdessem o ritmo.

Além de Fábio e Beatriz, Bom
Repouso ainda conquistou o terceiro
lugar na categoria Geral Feminino com
Leone Justino da Silva.

Fonte: Gazeta do Vale

Advocacia

 e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

OAB/MG 134.036
Tel.:(35)3445-2729

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

A parte do asfalto foi terminada, falta apenas detalhes para ser inaugurado



4 TRIBUNA POPUL AR

Ginástica Localizada(Jump e Kangoo-Jump),
Musculação e Alongamentos com bolas.

Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ

 HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

ACADEMIA JL

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

Filial: Cervo-3445-5000

 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.

Escolinha de Futebol “Meninos de Ouro” de Bom
Repouso participa de Campeonato em Estiva

A Escolinha de Futebol “Meninos de
Ouro” de Bom Repouso, coordenada
pelo Professor Renê, está participando
de um campeonato no município de
Estiva. A escolinha de Bom Repouso está

disputando em quatro categorias – 96/
98/2000/2002.

O campeonato teve início no dia 14 de
setembro e a final está prevista para o

dia 14 de dezembro. Todos os jogos são
disputados em Estiva e além de, Bom
Repouso e Estiva, participam ainda
escolinhas das cidades de Careaçu, Ex-
trema, Camanducaia e Cambuí.

Escolinha de Bom
Repouso em
Estiva

G i n c a n a  E s c o l a r  n a s  E s c o l a s  M u n i c i p a i s  d e  B o m
R e p o u s o  a n i m a  e s t u d a n t e s  c o m  v á r i a s  b r i n c a d e i r a s

Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva Brandão

Escola do Bairros dos Caetanos, Rodrigues e Cantuários

Escola do Bairro Campo Alegre

Escola do Bairros  dos Damásios, Brandões e Bentos

No mês de agosto, aconteceu em todas as Escolas Municipais de Bom Repouso, a 2ª gincana escolar coordenada pelo professor Renê, direção e professores das escolas.
A gincana escolar favorece a socialização, valorização do esporte e a participação de todos nas brincadeiras sugeridas. Os primeiros colocados em cada modalidade receberam medalhas.

“Se desejamos formar seres criativos, críticos e aptos para tomar decisões, um dos requisitos é o enriquecimento do cotidiano infantil com inserção de contos, lendas, brinquedos e brincadeiras.”
Kishimoto (1993)

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644 - Centro - Borda da Mata
Tel.:(35)3445-1519
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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

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.

P r e f e i t o  d e  To c o s  d o  M o j i  To n i n h o  R o d r i g u e s  e n t r e g a
a s  n o v a s  c a m i s e t a s  n a  R e d e  M u n i c i p a l  d e  E n s i n o

O Prefeito de Tocos do Moji, Toninho Rodrigues, acompanhado da Diretora Municipal de Educação, Lu Rosa, estiveram nas Escolas da Rede Municipal de Ensino para a entrega de camisetas para serem usadas
pelos educandos no desfile cívico da Semana da Pátria.

Segundo a Diretora Municipal Lu Rosa, “todos os alunos que frequentam as escolas do município receberam a camiseta que serviram não apenas para a apresentação no Desfile Cívico, mas também para ir à escola”.
O Prefeito Toninho Rodrigues, destacou a igualdade que os uniformes promovem dentro das escolas e que com os alunos uniformizados o Município cria um padrão que certamente chama a atenção daqueles que

assistem ao Desfile Cívico, sem contar que aumenta também a segurança dos alunos, pois são mais facilmente identificados. Toninho Rodrigues lembrou ainda dos projetos que serão desenvolvidos na área da
educação, como a reforma e ampliação de escolas.

Entrega dos Uniformes para o
Desfile de 7 de setembro:

Administração 2013/2016 de Borda da Mata presta contas em Audiência Pública
Com o objetivo de avaliar o cumprimento de metas fiscais do Poder Executivo, aconteceu no dia 26/07/2013, às 14 horas, a Audiência Pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. A audiência foi realizada no

Plenário da Câmara Municipal, localizado no 3º Piso do Terminal Rodoviário.
Toda a comunidade, além de vereadores, associações e sindicados, podem e devem participam da audiência, em conformidade com o Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de
Borda da Mata, quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa
que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor
estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser
investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão
compromissados logo no início do mês.

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.

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

Dois jovens de 19 e 20 anos são presos por
tráfico de drogas próximo ao bairro Santa Cruz

No dia 09 de setembro, a Polícia Militar de Borda da Mata recebeu denúncia
anônima via 190 informando que dois cidadãos haviam se deslocados até Pouso
Alegre para comprar drogas e revender em Borda da Mata e estariam voltando no
ônibus da Gardênia. Decorrido certo tempo foi recebido uma nova denúncia
informando que tais indivíduos já haviam retornado e estariam se deslocando para o
bairro Santa Cruz de bicicleta. Durante rastreamento a equipe policial com o Sub Ten.
Paulo, 3º Sgt Coelho, Cb Pedro Santos, Sd Marcelo localizou os autores  Y. N. P., 20
anos e , A. F. S. 19, os quais confessaram que haviam deslocados até Pouso Alegre
e comprado 05 cápsulas de cocaína. Os autores foram presos e encaminhados a
Delegacia de Polícia juntamente com a droga apreendida.

Homem é preso em flagrante por
tráfico de Drogas na Rua Rio Branco

No dia 10 de setembro, a  Polícia Militar de Borda da Mata recebeu denúncia
anônima via 190 informando que um indivíduo morador da continuação da Rua Rio
Branco estaria traficando drogas em sua residência. Diante da denúncia, a equipe
composta pelos militares, Sub Ten. PAULO, 3º Sgt JUNQUEIRA e Cb ALEX, deslocou
até o local onde a  avó do autor M.R.V. franqueou a entrada e acompanhou a realização
de busca na residência. Durante a busca foi encontrado no quarto do autor, debaixo
do colchão, 01 pedra de uma substância aparentando ser crack, e sobre a cômoda 01
cachimbo artesanal, 01 cédula de R$10,00 e 01 aparelho celular. Em contato com sua
avó, esta relatou que o movimento de pessoas estranhas na residência é constante
e que seu neto se desloca para a cidade de Pouso Alegre quase todos os dias. O
autor em questão já vinha sendo alvo de denúncias de tráfico de drogas, existindo
ainda uma denúncia formalizada através do DISQUE DENÚNCIA 181 para resposta
da PM de Borda da Mata. Diante o exposto foi dada voz de prisão ao autor sendo o
mesmo conduzido a Delegacia de Polícia

Tráfico de Drogas
O Tráfico de Drogas é um dos crimes que mais causa comoção e indignação na

sociedade, uma vez que esse tipo de crime acaba por fomentar a prática de vários
outros crimes, tais como FURTOS, ROUBOS, AMEAÇA e até mesmo HOMICÍDIO.
Assim, a Polícia Militar de Borda da Mata vem propor, junto à Comunidade, um
verdadeiro pacto em busca da paz social.

A Polícia Militar vem buscando desempenhar o seu papel realizando ações e
operações preventivas, apreendendo drogas e prendendo traficantes. Entretanto,
precisamos do apoio da comunidade ordeira, pois é de fundamental importância que
o cidadão procure e repasse informações preciosas para que a Polícia Militar possa
continuar na busca incessante de segurança para todos.

Para isso, a PMMG coloca à disposição de toda a população os telefones 190 e 181
para que através da denúncia anônima possa realizar trabalhos de prevenção e
repressão de todo o tipo de delito, sobretudo do tráfico de drogas, objetivando a
busca pela paz social e da sensação de tranquilidade que todos precisamos e
merecemos.

Desta forma, contamos com a efetiva colaboração de toda população no sentido
de denunciar pessoas suspeitas de envolvimento com o crime, contribuindo assim
para a prevenção de vários delitos.

Contamos com a colaboração de todos para a melhoria da qualidade de vida.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!!!

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

Rodovia MG 290

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

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

Mais de 60 pessoas participam da 2ª
Caminhada da Saúde em Borda da Mata

A segunda edição da Caminhada da
Saúde de Borda da Mata, promovida pelo
Programa Estratégia Saúde da Família da
UBS Nossa Senhora de Fátima, com o
apo io da Secretaria de Saúde,
Departamento de Esporte e
Departamento de Educação, reuniu mais
de 60 pessoas, entre idosos, diabéticos
e hipertensos, o dobro de participantes
em relação à primeira caminhada, para
andar na Avenida João Olivo Megale na
manhã de 19/09/2013.

O ponto de partida foi na academia ao
ar livre na Avenida, onde a diretora do
Departamento de Esporte e professora
de Educação Física, Regina Moreira,
ministrou alongamentos e acompanhou

os participantes até o Clube de Campo,
onde tomaram café e voltaram de ônibus.
As agentes de saúde, técnicas em
enfermagem e enfermeiras da UBS Nossa
Senhora de Fát ima também
acompanharam as atividades.

De acordo com a enfermeira
responsável pelo Programa Estratégia
Saúde da Família da UBS, Sueli Werneck,
além da caminhada, serão desenvolvidas
outras atividades, como dança, por
sugestão dos próprios participantes,
com o intuito de proporcionar lazer e
qualidade de vida a este público que só
cresce.

De acordo com a estimativa do IBGE
com base no Censo 2010, a população

na faixa etária acima dos 65 anos em 2013
é de 14,9 milhões. E este número deve
crescer quatro  vezes até 2060, a
estimativa é que esta população salte
para 58,4 milhões de idosos. No período,
a expectativa média de vida do brasileiro
deve aumentar dos atuais 75 anos para
81 anos. Segundo o IBGE, as mulheres
continuarão vivendo mais do que os
homens. Hoje, elas vivem, em média, até
os 78,5 anos, enquanto eles, até os 71,5
anos.

Na UBS Nossa Senhora de Fátima são
atendidos os moradores dos bairros
Santo Antônio, Nossa Senhora
Aparecida e São Judas Tadeu, além do
bairro onde está instalada a unidade.

Caminhada da
Saúde

promovida pelo
ESF da UBS do

bairro Nossa
Senhora de

Fátima
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Oito times disputam o 1º Campeonato
de Futebol em Borda da Mata

O 1º Campeonato Municipal de Futebol
de Borda da Mata começou no dia 22/
09/2013, no Estádio Waldir de Melo. Oito
times bordamatenses disputam a
competição: Bogari, Cervo, Campo, Santa
Cruz, Juventude, Uz Índios, Brinquinho
e São Benedito.

Serão 16 jogos divididos em seis
rodadas, semifinal  e f inal . Todos
domingos desde o dia 22/09 até 10/
11 terão dois jogos no estádio, às 14h
e às 16h. No dia 03/11, acontecem os
jogos da semifinal e no dia 10/11, a
grande final do campeonato.

O campeonato  organizado pelo
D e pa r t a m e n t o  Mu ni c i pa l  de
E s po r t e  de  B o r da  da  Ma t a
ho menage ia  os  at let as Cl áud io
R o b e r t o  M o r e i r a  G o m e s  e
Wa nd e r l e y G o nç a l ve s
Alc ebíades.

Cervo Juventude

Santa
Cruz Uz`yndios

Prefeito Edmundo solicita recapeamento da
MG-290 no trecho que corta Borda da Mata

O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Junior, juntamente com o Deputado
Estadual Leonardo Moreira enviaram
ofício à Secretaria de Estado de Governo
de Minas Gerais solicitando obra de
recapeamento da MG-290, em especial
do trecho que corta o município de Borda
da Mata.

Na ocasião, o DER-MG (Departamento
de Estradas e Rodagem de Minas Gerais)
respondeu ofício com a informação de
análise deliberação do recurso, por
considerar a importância do trecho para
o município e região. O primeiro passo
concreto para as melhorias na rodovia
foi a publicação do edital de aviso de
licitação no dia 23 de agosto de 2013. A
publicação no Diário Oficial “Minas

Gerais” torna pública a concorrência
para elaboração de projeto de engenharia

rodoviária para aumento de capacidade
e restauração da MG 290.

MG 290 no
perímetro urbano

N o v a s  t u r m a s  d e  c u r s o s
profissionalizantes do Pronatec em
Borda da Mata iniciam as aulas
Os cursos profissionalizantes de

Auxiliar Administrativo e de
Recepcionista, disponibilizados pelo
Pronatec (Programa Nacional de Acesso
Técnico e Emprego) em Borda da Mata,
iniciaram as aulas nos dia 23/09 e 24/09,
respectivamente.

O curso de Auxiliar Administrativo é
ministrado pelo Senai, com carga horária
de 160 horas. As aulas acontecem de
segunda à sexta-feira das 18h30 às 22h30
na Escola Estadual Lauro Afonso Megale
(EELAM). As aulas são dadas pelo
instrutor do Senai, Jacques Bressane.

O curso de Recepcionista é ministrado
pelo Sest/Senat, tem carga horária de 160
horas com aulas de segunda à quinta-
feira, das 18h às 22h na EELAM. Ambos
os cursos exigem que o aluno tenha

inscrição no cadastro único do Governo
Federal.

O curso de Agente de Informações
Turísticas, que será ministrado pelo
Instituto Federal do Sul de Minas,
previsto  para começar também em
setembro ainda não formou turma. Mais
informações dos cursos
profissionalizantes em Borda da Mata
podem ser obtidas no Cras Sebastiana
Marques ou pelo telefone 3445 2315.

O Pronatec foi criado pelo Governo Fed-
eral, em 2011, com o objetivo de ampliar a
oferta de cursos de educação profissional
e tecnológica. Em todo o Brasil, os alunos
dos cursos profissionalizantes do
programa recebem uma ajuda de custo por
aula, em que adquirem um cartão do Banco
do Brasil para sacar o benefício.

Curso de Auxiliar
Administrativo

Curso de
Recepcionista
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Equipe Asa Branca vence 3°
Campeonato de Futsal Antônio
Amaury da Rosa em Tocos do Moji

Terminou no dia 20 de setembro, o 3°
Campeonato de Futsal Antônio Amaury
da Rosa em Tocos do Moji. O time Asa
Branca se consagrou campeão invicto,
com Paredes vice - campeão e Garanhões
Futsal em 3º lugar. As premiações aos

atletas foram feitas pelo Prefeito Toninho
Rodrigues e o Vice Zé
Armando.”Parabéns aos finalistas e
todas as equipes que participaram do
campeonato”, agradece o Secretário de
Cultura, Márcio Flausino.

Equipe Asa Branca Time do bairro Paredes

Entrega da premiação aos finalistas pelo Prefeito Toninho Rodrigues e Vice-prefeito, Zé Armando

Prefeito de Senador José
Bento inova e cria Gabinete

Itinerante no município
O prefeito de Senador José Bento,

Flávio de Souza Pinto, mais uma vez
inova na sua maneira de administrar,
chegando perto do povo para ouvir suas
sugestões e  avaliar as possibilidades
de um atendimento melhor ainda do que
sua administração tem procurado fazer
nos últimos anos. Para isso, criou no
município o Gabinete Itinerante, que no
dia 20 de setembro, esteve juntamente
com toda sua equipe no Posto de Saúde
do Bairro dos Marianos, onde ficou a
disposição da população para ouvi-la e
atendê-la na medida do possível.

O atendimento ao público foi das 9h às
17h e às 18h30, houve uma prestação de
contas de tudo que a Prefeitura tem feito
no município e o que está  programado
para ser realizado nos próximos meses.
Segundo o prefeito, Flávio, estes
encontros são muito proveitosos, pois é
necessidade do Poder Público ouvir e
prestar contas ao cidadão do que é feito
com o dinheiro público. “Além é claro, de
estreitar laços de amizades e cooperação
entre Poder Público e população” enfatiza
o prefeito que se mostrou muito satisfeito
com o resultado do Gabinete Itinerante.

Gabinete Itinerante do
Prefeito Flávio no

bairro dos Marianos:
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“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.
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
(Próximo ao Centro Médico) Tel.:3445-3706

Atendemos também em Tocos do Moji

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

Desfile de 7 de Setembro em Tocos do
Moji tem como tema “Resgatando Valores”

O 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil, foi comemorado em Tocos do Moji com o desfile cívico
das escolas da Rede Municipal e Estadual, realizado pelo Departamento de Educação, sob a organização dos Coordenadores,
professores e servidores escolares, que mais uma vez se dedicaram para fazer com que o tradicional desfile cívico chamasse a
atenção do público presente.

Às 8h30 teve a solenidade de hasteamento de bandeiras em frente à Prefeitura, com a presença do Prefeito Toninho Rodrigues,
do Vice-prefeito, Zé Armando, do Presidente da Câmara, Antonio Fela, de vereadores e comunidade. Após, teve início ao desfile
cívico das escolas da rede municipal e estadual de ensino, que percorreram a rua José Tomás Cantuária, onde em frente ao Prédio
da Sub Prefeitura, o Prefeito Toninho Rodrigues, a Diretora Municipal de Educação Lu Rosa, os vereadores e demais autoridades
assistiram a passagem do desfile que trouxeram como Tema “Resgatando Valores” do Projeto Educacional Aprendizagem Efetiva
que vem sendo trabalado nas Escolas Municipais, por meio dos eixos temáticos: Emoções, Diversidade, Cidadania, Família. A
mais antiga e tradicional escola do Município, E.E. José Tomás Cantuária Junior trouxe como tema a Comemoração do Jubileu de
Ouro 50 Anos.

A Fanfarra formada por alunos da rede pública de ensino do município teve a incumbência de comandar o desfile e o fizeram
de forma maravilhosa sob a direção de Márcio Flausino, Diretor do Depto. de Cultura e Esporte. Durante todo o desfile foram
aplaudidos calorosamente pelo público que prestigiava a comemoração alusiva ao dia 7 de Setembro.

Lu Rosa
Diretora Municipal de Educação

Confira como foi o Desfile da Independência em Tocos do Moji:
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

Cras Sebastiana Marques
 será instalado em imóvel
maior em Borda da Mata

Implantado há um ano em Borda da
Mata, o Cras Sebastiana Marques ex-
ecuta atividades com o objetivo princi-
pal de fazer a prevenção de situações de
risco por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições, além do
fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.

O espaço onde o Cras Sebastiana
Marques está instalado ficou pequeno
para o desenvolvimento das atividades,

por isso, o Centro de Referência será
instalado em um local maio r. Foi
publicado no dia 28/08/2013 o extrato do
termo de cessão de uso do imóvel
situado à Rua Sebastião Gonçalves
Pinto, 23 no Bairro São Francisco (onde
funcionava a Polícia Militar). O imóvel é
destinado exclusivamente para
instalação do órgão. Em breve, terão
início as obras que adequarão o prédio
para sediar o Cras.

Local do novo Cras
de Borda da Mata

Cemitério de Borda da
Mata passa por obras

O Cemitério Municipal de Borda da
Mata recebeu obras no mês de setembro.
Ruas entre os túmulos foram
pavimentadas e um muro de arrimo foi
construído para contenção de água da
chuva.

O Departamento de Obras da Prefeitura
de Borda da Mata informa que os

serviços e revestimentos de túmulos no
cemitério de Borda da Mata, deverão
estar conclu ídos até o dia 27  de
outubro de 2013.  Após esta data será
autorizado apenas os serviços de
pintura e limpeza. Os entu lhos
derivados dos serviços devem ser
removidos para as caçambas.

Construção de muros
e pavimentação de
ruas no Cemitério
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Proposição Lei nº 021/2013.
“Desafeta bem público que menciona e da outras providencias”
Art. 1º Fica desafetada como bem público de uso especial, passando a integrar o patrimônio disponível do Município

os seguintes bens moveis:
I– 01(um) Ônibus Mercedes Benz OF 1318, Ano de Fabricação 1992
– Modelo 1993, cor branca, Placa BTW 0039 – Chassi 9BM384088NB937
II– 01(um) Ônibus Mercedes OF 1318, Ano de Fabricação 1996–
Modelo 1999, cor branca, placa BSG4641 – Chassi 9BM384088TB08571
Art.2º fica o Poder Executivo autorizado a alienar os referidos bens nos moldes previstos na Lei nº 8.666/93.
Art.3º Revogam–se todas as disposições em contrario.
Art.4º Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.
Borda da Mata, 28 de agosto de 2013.

Proposição Lei nº 023/2013.
“Altera a Lei Municipal n° 1598, de 14 de dezembro de 2009 que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2010

a 2013 e autoriza a abertura de crédito especial”
Art. 1° - Fica autorizada a inclusão da ação 2.054 “MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE

SAÚDE DO SUL DE MINAS – CISSUL”, no Plano Plurianual do período de 2010 a 2013.
Art. 2º - Fica autorizado a abertura, no corrente exercício, de crédito especial no valor de R$ 8.761,50 (oito mil

setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), assim discriminado:
02 – Prefeitura Municipal
05 – Secretaria Municipal de Saúde
01 – Fundo Municipal de Saúde
2.054 Manutenção do consorcio Intermunicipal de Saúde – SISSUL
337170 – Rateio para Participação em Consórcio – CISSUL ........ R$ 8.761,50
Art. 3° - Como recursos para abertura do crédito mencionado no artigo primeiro, fica anulada a seguinte dotação:
02 Prefeitura Municipal
05 – Secretaria Municipal de Saúde
01 – Fundo Municipal de Saúde
2.032 Programa de Farmácia Básica
339032 Material, Bem ou serviço de Distribuição Gratuita ........... R$ 8.761,50
Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 28 de agosto de 2013.

Proposição Lei nº 024/2013.
“DA-SE A DENOMINAÇÃO DA PRAÇA DA MINA D’ÁGUA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA O NOME DO SR.

BENEDITO ZAROTTI”
Art. 1° - Fica denominada “PRAÇA BENEDITO ZAROTTI” a Praça da Mina D’Água do bairro Santa Terezinha.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 18 de Setembro de 2013.

Proposição Lei nº 025/2013.
“DA-SE A DENOMINAÇÃO DA UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA O NOME DA SRA. MARIA

EVA DE ALINEO – PARTEIRA MARIA PRETA”
Art. 1° - Fica denominada “UBS – MARIA EVA DE ALINEO (PARTEIRA MARIA PRETA)” a UBS do Bairro Nossa

Senhora de Fátima.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 18 de Setembro de 2013.

Proposição Lei nº 026/2013.
“DA-SE A DENOMINAÇÃO DO CORETO A SER IMPLANTADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO O

NOME DO SR. AGENOR DE MELLO”
Art. 1° - Fica denominado “CORETO AGENOR DE MELLO” o Coreto Municipal da Praça Nossa Senhora do Carmo.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.Borda da Mata, 18 de Setembro de 2013.
Borda da Mata, 18 de Setembro de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Bingo do Cras anima tarde no Encontro
 da Terceira Idade em Borda da Mata

A tarde do dia 18/09/2013 foi mais animada para os senhores e senhoras que foram ao Bingo do Cras na sede da Guarda Mirim Irmã Martha em Borda da Mata.
A atividade faz parte do projeto “Encontro da Terceira Idade” do Cras Sebastiana Marques e tem por objetivo a criação de um espaço para socialização e troca
de conhecimento.  O bingo acontece uma vez por mês. Os próximos serão realizados nos dias 23/10, 20/11 e 18/12 – sempre às 15h.

Bingo da Terceira Idade promovido pelo Cras  na sede da Guarda Mirim

Mulheres se reúnem
duas vezes por mês no
Grupo de Mães do

Cras de Borda da Mata
O Grupo de Mães promovido pelo Cras Sebastiana

Marques de quinze em quinze dias na sede do Centro
de Referência tem por objetivo proporcionar, através
da intervenção socioeducativa, um espaço para a
reflexão de temas inerentes à família, oportunidades
para que as mães desenvolvam suas potencialidades
e capacidades, fortaleçam vínculos familiares e
sociais, resgatem a auto-estima, para assim, viverem
de forma digna e autônoma.

O psicólogo Valdecir Vieira comanda os encontros
e as discussões dos temas propostos. As próximas
reuniões acontecem nos dias 25/09, 09/10, 23/10, 06/
11, 20/11, 04/12 e 18/12, sempre às 18h30min.

Encontro do
Grupo de Mães

promovido
pelo Cras

Prefeitura de Borda da
Mata substitui pontes de

madeira por manilhas
A Prefeitura de Borda da Mata executa

o “Programa Madeira por Manilha”, em
que as pontes de madeira que necessitam
de manu tenção, estão sendo
substituídas por manilha com estrutura
de pedra e concreto.

O programa foi desenvolvido pelo
diretor do Departamento de Obras, Luiz

Malvacine e pelo funcionário Domingos
Pereira Simões, conhecido como
Dominguinhos.

A primeira ponte que recebeu o programa
está na localidade conhecida como
“Marinele”. De acordo com o prefeito
Edmundo Silva Junior, embora o investimento
seja maior, a durabilidade compensa.

Ponte de madeira
substituída por

manilhas

Psicólogo do Cras de Borda
da Mata fala sobre drogas
em Encontro de Famílias

Durante o Encontro de Famílias na
Escola Francisco Souza Costa no
bairro Nossa Senhora de Fátima, no dia
17/09/2013, o psicólogo do Cras,
Valdecir Vieira, falou sobre a relação
dos pais, f ilhos, como agir  para
esclarecer ao filho o perigo das drogas
e como evitá-la. O Encontro de Famílias
é uma realização do Cras em parceria
com a Unidade Básica de Saúde e a

escola do bairro  onde acontece a
atividade.

Antes da palestra, o psicólogo e o
assistente social do Cras fazem
atendimentos na Unidade Básica
agendados pelas agentes de saúde
conforme demanda dos bairros atendidos.
O atendimento na UBS é resultado de uma
parceria entre o Cras e a equipe do
Programa Estratégia Saúde da Família.

Palestra do
Psicólogo Valdecir

Vieira sobre Drogas



Rodovia MG 290 Km 30,7
Bairro: Três Barras

Telefone:(35)3445-1662
Borda da Mata - MG

O Auto Posto Estrela
da Mata Cartões

de crédito e débito.

Fazemos trocas de óleo
de lubrificação para

todos os tipos
 de veículos.

Temos o novo Diesel BS 10.

   TRIBUN A POPULAR12

Apae de Borda da Mata agradece a
Rede MG e o Posto Estrela da Mata

pela Campanha Beneficente realizada
no final de agosto em favor da entidade

Etanol.....R$1,89
Gasolina.....R$2,89
Diesel S-500.....2,26
Diesel S10.....2,39

Os melhores
preços com a

qualidade
comprovada!!!

ATENDIMENTO 24 HORAS


