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Prefeitura de Borda da Mata realiza audiências
de conciliação com contribuintes em débito

A última edição de 2014 do Tribuna Popular será 12 de
dezembro. As pessoas interessadas em publicar mensagens
de Fim de Ano, favor enviar à Redação até o dia 05/12.
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Campanha de vacinação contra
Cras de Borda da Mata leva crianças do Serviço
poliomielite e sarampo em Borda de Convivência ao Parque Natural de Pouso Alegre
O passeio ao Parque Nat ural de equipe do Cras Sebastiana Marques, Fortalecimento de Vínculos no Bairro
da Mata deve imunizar cerca de Pouso
Alegre aconteceu na tarde do
cerca de 30 crianças que participam do
Sant a Cru z se divert iram co m
dia 30/10/2014. Acompanhadas da Servi ço
de
Co nvi vência
e brincadeiras ao ar livre.
mil crianças até 28 de novembro
A vacina contra poliomielite, também
conhecida como paralisia infantil, tem
como população-alvo crianças a partir
de 6 meses até 5 anos incompletos. A
expectativa do governo é vacinar mais
de 12,7 milhões de crianças em todo o
país. Já para o sarampo, a faixa etária do
público-alvo é a partir de 1 ano até 5
anos incompletos. Aestimativa é vacinar
10,9 milhões de crianças no Brasil.
Em Borda da Mata, a campanha

começou dia 06 de novembro e vai até o
dia 28 de novembro, com dois dias de
mobilização nacional, em que o Centro
Médico Benedito Cobra Neto fica aberto
o dia todo, nos sábados 08/11 e 22/11
para ampliar a possibilidade das mães e
responsáveis levarem as crianças para
tomar a vacina. De acordo com o Setor de
Epidemiologia da Secretaria Municipal de
Saúde, a meta é imunizar 995 crianças de
0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Serviço de Convivência do CRAS no Parque Natural de Pouso Alegre

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Convite – Peregrinação em
louvor a Nossa Senhora do
Carmo no dia 08 de dezembro
A Pastoral dos Peregrinos da Basílica
de Nossa Senhora do Carmo de Borda
da Mata, convida a todos para a
peregrinação em louvor a Nossa
Senhora do Carmo no dia 8 de
dezembro de 2014, saindo do Distrito
do Cervo e sendo acolhidos na
missa das 10h30.
Venham participar conosco nesta
caminhada de fé, para juntos
comemorarmos os nove anos do Título
de Basílica.Ônibus saindo às 3h da
manhã do Centro Pastoral. Passagens
com camisetas a venda com a
Rosana da BM Sat.

Tel:(35)9935-4250.

Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2014
Mês
Dia
Janeiro
15 - 31
Fevereiro
14 -28
Março
17 - 31
Abril
15 - 30
Maio
15 - 30
Junho
16 - 30
Julho
15 - 31
Agosto
15 - 29
Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 31
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Novembro
14 - 28
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
Dezembro
12
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 e Diagramação
Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 2.000

necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

E-mail tribunapopular1@hotmail.com
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Cerca de 30 crianças do Bairro
Santa Cruz em Borda da Mata
participam do Serviço de
Convivência do Cras
No contra turno escolar, crianças do
Bai rro Sant a Cru z parti ci pam do
Servi ço
de
Co nvi vência
e
Fortalecimento de Vínculos, grupo em
qu e part i ci pam de at ivi dades

recreativas e brincadeiras com a agente
social Marcela Machado.
Os enco nt ro s aco nt ecem to da
quarta-feira a partir das 9h e as quintas
a partir das 14h, no bairro.

Prefeitura de Borda da Mata realiza audiências
de conciliação com contribuintes em débito
Durante a Semana Naci onal de
Conciliação 2014, no mês de novembro,
pro mo vi da pelo CNJ – Conselho
Nacional de Justiça, a Prefeitura de
Borda da Mata vai convocar cerca de
100 contribuintes em débito com o
IPTU para acordar entre as partes a
melhor maneira para pagamento da

dívida, uma vez que Prefeitura não
po de cancel ar IPTU de nenhu m
contribuinte, pois o imposto é uma das
principais fontes de arrecadação para
realizar melhorias no município, como
calçamento de ruas, investimentos em
saúde, entre outros.
A campanha de co ncil i ação é

realizada anualmente e envolve todos
o s tribunai s brasil ei ro s, o s qu ai s
selecionam os processos que tenham
possibilidade de acordo e intimam as
partes envolvidas para solucionarem
o conflito. A medida faz parte da meta
de reduzi r o grande esto qu e de
processos na justiça brasileira.

IPTU em Borda da Mata é um
dos mais baratos de Minas Gerais
De acordo com reportagem da Folha,
publicada em 31/10/2014, o ranking do
IPTU nos municípios brasileiros mostra
o valor do tributo por habitante. Em
Borda da Mata, em que a população é
de 18 .2 71 habi tant es, (segu ndo
estimativa do IBGE ,) cada pessoa
equivale ao valor de R$ 42,94, conforme
o imposto cobrado no município. Em
um comparativo com cidades vizinhas,

Ouro Fi no , por exempl o, o nde a
população é de 33.031 habitantes, o
impo sto equi vale a R$ 78,49 . Em
Jacutinga (24.354 habitantes) e Monte
Sião (22.557 habitantes) os valores do
IPTU por pessoa são, respectivamente,
R$ 132,35 R$ 161,68. Os dados são do
Tesouro Nacional.
O IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) é pago pelos proprietários de

imóveis na área urbana. Na área rural, o
tributo tem o nome de ITR (Imposto
Territ orial Rural ). Os valores são
arrecadados pelos municípios e voltam
em benefícios para a população por
meio dos servi ço s prestado s pela
P refeit u ra, como co l et a de li xo ,
investimentos em saúde, aquisição de
veículos para transporte de pacientes,
entre outros.

Campanha Outubro Rosa em Borda
da Mata atende quase 200 mulheres

Serviço de Convivência do CRAS no bairro Santa Cruz

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

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

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

Tel.: 3445- 1718

Cerca de 200 mulheres passaram pela
ação promovida pela Secretaria de Saúde
de Borda da Mata, realizada no Coreto
Agenor de Mello, de 20 a 24 de outubro.
As equipes do Programa Estratégia
Saúde da Família se revezaram no
atendimento às mulheres que puderam

agendar o exame preventivo, mamografia
e calcular o Índice de Massa Corporal.
De acordo com a Secretaria de Saúde,
foram agendadas 166 mamografias e 95
preventivo s du rant e a semana que
comemorou o Outubro Rosa em Borda
da Mata. Quem passou pelo evento

também recebeu instruções de como
realizar o autoexame de mama e a
importância do diagnóstico precoce do
câncer de mama.
O Coreto recebeu decoração especial
para o evento, com materiais doados pela
Tecelagem Bordartes.

Departamento de Assistência Social de Borda da
Mata recebe Prêmio de Responsabilidade Social
O Prêmio Responsabilidade Social é
entregue aos secretários municipais no
país pela empresa Premium Brasil, de
aco rdo com anál ises de açõ es,
document os e si tes ofi ci ai s e
institucionais como reconhecimento
pelas ações realizadas durante o ano.
O Direto r do Departamento de
Assistência Social de Borda da Mata,
Benedito Vieira, recebeu com muito
ent usiasmo a not ícia do P rêmi o
Respo nsabi li dade
So ci al ,

pri nci palment e
po rqu e
o
reconhecimento foi dado pela quarta
vez consecutiva. Segundo Benedito, o
prêmio é para toda a equipe “seja no
Departamento
Mu ni ci pal
de
Assistência Social, onde é executada a
Proteção Social Especial e o Programa
Bol sa F amí li a, o u no Cent ro de
Referência da Assist ênci a Social
(CRAS), onde é feita a Proteção Social
Básica. Também quero compartilhar
esse reconhecimento com o Conselho

Municipal de Assistência Social, que
presta relevante serviço voluntário a
Assistênci a Social, e a t odas as
secretarias e a administração municipal
que faz parte dessa rede, enfim, a todos
que est ão envo lvidos de alguma
maneira nesse trabalho, fica também o
meu agradecimento pessoal”.
A entrega da premiação acontece
durante o 7º Congresso Nacional de
Gestores Municipais de Assistência
Social em dezembro.

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Agora sob nova Direção
“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

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

(Próximo ao Centro Médico)

CH ALTO FAL ANTES
TWEETER E DRIVER
Consertos e Reformas

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - 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
Agora com atendimento do Médico
Oftalmologista, Dr. Dante Gonçalves Couto.
Ambulatorial de
CRM - 44499
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Ecocardiograma
Telefones para contato:3445-1362 / 9973-4948
e Teste Ergométrico.
Borda da Mata - MG
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Aniversário – Toninho Rodrigues – Tocos do Moji
O segredo da vida consiste na crença de que os anos
conquistados se tornem a base para os muitos que ainda
virão. É com esta perspectiva que o Prefeito Municipal de
Tocos do Moji, Toninho Rodrigues, comemorou/conquistou
no dia 04 de novembro mais um ano de vida dedicado a
serviço da população.
Ao reunir com funcionários, familiares e amigos; se
emocionou ao relembrar os desafios, percalços e
conquistas as quais se tornaram inerente a toda
população. Agradeceu todos os funcionários conferindo e
partilhando com eles o segredo de sua boa administração.
Afirmou que sem eles (os funcionários) muito do que foi e
está sendo feito, jamais poderia ter sido realizado.
Após os parabéns, os funcionários presentes, familiares,
amigos, Vereadores, foram convidados a participar de uma
simples recepção com salgados, refrigerante e, é claro
um delicioso bolo
de aniversário.
Vida lo nga a o
nosso Prefeito!
São os votos de
todos aqueles que
reconhecem sua
subs ta nc ia l
participação no
pro ce s so
de
crescimento do
Muni cí pi o
de
Tocos do Moji.
Vanderlei C.
da Silva

Aconteceu no dia 09 de novembro, o
5º Encontro de Cavaleiros de Tocos do
Moji. O Desfile contou com mais de 300
parti cipantes (entre cavaleiro s,
charreteiros e bois de sela) os quais
foram acolhidos pelo Prefeito Toninho
Rodrigues recebendo os parabéns e os
desejos de um dia especial para todos.
As Comitivas que estavam presentes
eram de Pouso Alegre, Borda da Mata,

Fotos: Arnaldo Fazio - Detonafest

Desfile de
Carreiros em
Bom Repouso

Senhora das Graças e no domingo, dia
9, houve o Desfile de Carreiros pelas ruas
da cidade.
Esse Encontro teve a realização da
Prefeitura, através do Seção de Turismo,
Esporte, lazer e Cultura e Assessoria de
Comunicação e contou com apoio da
Câmara Municipal, Paróquia de Bom

Bom Repouso, Estiva e Tocos do Moji.
Depois do desfile aconteceu show de
encerramento com a dupla Gian Carlos e
Juliano, com mais de 3.000 pessoas no
recinto Rancho Poeira da Estrada. A
Animação foi do DJ Malboro e o locutor
Ci gano. Os o rgani zadores foram
Mirinho e João Mecânico, que contou
co m o apo io Prefeit ura e Câmara
Municipal de Tocos do Moji.

Veja os principais
momentos do
Desfile de
Cavaleiros:

Bom Repouso realiza 1º Encontro de Carreiros
A cidade de Bom Repouso esteve
bastante movimentada nos dias 08 e 09
de novembro com a realização do 1º
Encontro de Carreiros, que contou com
a presença de carreiros de toda região.
A festa começou no sábado com a
chegada dos Carreiros e a participação
deles de uma Missa na Capela de Nossa

5° Encontro de Cavaleiros
de Tocos do Moji reúne
cerca de 300 participantes

Repouso, Polícias Militar e Civil.
O responsável pela organização foi
Jo elso Apareci do Do mingues que
aproveita para agradecer a todos que de
uma maneira ou de outra puderam
contribuir para que este evento fosse
realizado. “Muito obrigado à todos”,
finaliza Joelso.
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Comemoração do Dia do Funcionário
Público em Tocos do Moji
O su cesso da gest ão públi ca
encontra-se justamente na capacidade
e dedicação daqueles que assumem a
árdua missão a serviço do povo e dos
bens públicos. Dentro desse trabalho, o
verdadeiro patrão é a comunidade a qual
é sempre digna de cont ar com um
profissional sério e amante de seu ofício.
Servi r o povo requer pro funda
dedicação, bem como a ciência do
constante entendimento e acolhimento
de todos. Cada um com sua capacidade

e diversidade de opinião.
Certos de tamanha missão e desafio,
na segunda feira, 27 de outubro, véspera
do dia dedicado ao s Fu ncio nári os
Públicos, o quadro de funcionários da
Prefeitura Municipal de Tocos do Moji
se reuni u por vo lta das 2 0h no
Po liespo rt ivo onde apó s as bel as
palavras de acolhida proferidas pelo
Prefeito Toninho Rodrigues foram
convidados para um delicioso jantar ao
som de muita música com Rodrigo

Alguns
flashes da
Festa dos
Funcionários
Públicos de
Tocos do
Moji:

Santiago, e sorteio de vários brindes
do ado s pel os fo rnecedores da
Prefeitura.
São em momentos como este que
aproveit amos para rever nossa
caminhada j unt o à comu nidade e
agradecer a Deus pela saúde e o
trabalho desenvolvido com a certeza de
sempre servir melhor.
Vanderlei C. da Silva
Tocos do Moji

Campo de Futebol do bairro
Espraiado em Tocos do Moji
ganha vestiário de 80 m²
A Prefei tu ra de Tocos do Mo ji
pensando na comodidade e conforto dos
jo gadores de fut ebo l do bairro
Espraiado e principalmente para manter
o incentivo da prática esportiva que
tanto bem faz a saúde decidiu atender
uma reivindicação da população local
que era a construção de um vestiário no
campo. O prefeito Toninho Rodrigues,
prontamente atendeu ao pedido dos
atletas e da população em geral que

poderá usufruir mais este benefício.
O Vestiário ainda está em construção,
mas depois de pronto, terá uma área
construída de 80 m² e está sendo feito
com recursos próprios do município.
“Nossos atletas daquele bairro merecem
um lugar adequado para organização
de seus campeonatos e também disputar
amistosos com equipes da região e
recebê-las mu ita bem”, enfatiza o
prefeito Toninho Rodrigues.

Construção do
Vestiário no
Campo de
Futebol do
bairro
Espraiado

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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DIRETO DA POLÍCIA
Soldado Cristiano
Três meninas sendo duas de
10 anos de idade e uma de 12
dormem na casa de três homens
desocupados de 39, 20 e 16 anos de
idade sem autorização da família
No dia 02 de novembro, a PM de Borda
da Mata foi acionada a comparecer na
Rua Irmãs Dominicanas, Bairro Santo
Antonio, onde as solicitantes P. M. R.
S. do lar, 27 anos e J.M.G., do lar, 33 anos,
relataram que suas filhas/vitimas K.G.
S.R., 10 anos (filha de PMRS), e A.B.G.S.,
10 anos e G.B.G.S., 12 anos (filhas de
JMG) saíram de casa por volta das 15
horas do dia anterior e não retornaram,
sendo assim as genitoras começaram a
procurar as menores sendo que no dia
02/11, pela manhã, por volta das 11h
localizaram as três garotas na residência
dos autores P.B., desocupado, 39 anos,
F.J.C.B., desocupado, 20 anos e M.C.B.,
desocupado, 16 anos. Segundo PMRS,
seu amásio de nome A.E.N., descobriu o
paradeiro das cri anças at ravés de
terceiros, sendo que foi até a casa de PB
momento em que chamou pelas garotas,
contudo ele disse que as meninas não
se encontravam na residência e que
teriam saído logo pela manhã, nesse
instante AEN saiu para procurar as
meninas e no momento em que saiu da
proximidade da residência o autor FJCB
abriu a porta da residência e deixou que
as meninas saíssem. Nesse instante AEN
visualizou as meninas e perguntou de
onde elas estavam vindo, tendo elas
afirmado terem vindo da casa de PB. Ao
indagar PB, este afirmou que as meninas
são amigas de sua filha A.P. (6 anos), e
que teriam chegado no dia 1º em sua casa
para brincar com a mesma, sendo que ao
escurecer PB perguntou se elas não iriam
embora, tendo elas dito que tinham
avisado suas genitoras que iriam dormir
lá. Em contato com as três crianças estas
disseram que estavam brincando com

A..P., momento em que entraram na
residência para beber água tendo o autor
FJCB trancado a porta da residência, tal
momento, foi por volta das 17h, à partir
dessa si tu ação as meni nas j á não
conseguiram sair da casa. Questionadas
se pediram para ir embora, as mesmas
afirmaram que pediram para os três
autores abrirem a porta e estes diziam
que não sabiam onde estavam a chave.
As meninas relataram que ficaram na sala
assistindo TV, momento em que os
autores FJCB e MCB começaram a
brincar de luta na sala em frente a elas,
sendo que os autores aproveitando da
situação começaram a “brincar” com as
meninas, e nesse momento começaram
a molestá-las passando a mão pelos
braços, peitos e nádegas. Segundo as
crianças o autor PB não se encontrava
presente no momento da ação dos dois
autores, segundo elas PB se encontrava
no quarto fazendo sua filha A.P. dormir.
Segundo elas também, PB não realizou
nenhum ato libidinoso com as mesmas,
sendo que somente as impediu de sair
da residência. Os dois autores negaram
o oco rri do, di zendo apenas que
brincaram de luta e que não realizaram
nenhu m dos at os descrito s pel as
vitimas. O autor PB disse que não
dei xo u as meninas i rem embo ra
devido ao horário, e que logo pela
manhã so l i ci t o u qu e as mesmas
deixassem a resi dênci a, co ntu do
estas recusaram por três vezes. Ante
ao exposto os autores foram presos e
condu zi do s ao HP S, o nde foram
at endi do s e as vi t i mas fo ram
encaminhadas ao HPS para um exame
de corpo de delito.

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES
Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.
CRECI:12.649(PF)

Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telefone:(35)9992-1437
Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telefax:(035)3445-6160

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

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

7ª Festa do Bolo de Bom Repouso
repete o sucesso de anos anteriores
Aconteceu no dia 09 de Novembro a
tradicional Festa do Bolo, festa esta,
realizada todos os anos, uma iniciativa
da Empresária Maria Conceição Brandão
(Conceição), realizada em gratidão a Deus
por mais um ano de sucessos de seu
empreendimento: Padaria e Confeitaria
Brandão, em parceria com a Igreja
Evangélica Assembleia de Deus,
mini stério do Belém, apoiando na
organização e produção.
Sob o tema: “Em Busca de um Tesouro”
Este ano o Bolo teve 30 mt s de
comprimento, foram distribuídos 3.000
Picolés, 3.000 Geladinhos, 5.376 Pacotes
de Bolacha, Refrigerantes, Algodão doce,
etc. Serviços Sociais: Cabeleireiros,

Enfermeiros, Oft al mo lo gi st as e
Dentistas, profissionais da cidade e das
cidades vizinhas e uma arrecadação de
mais de 60 Cestas Básicas.
A Festa do Bolo 2014, teve um número
recorde de participantes, mais de 2.000
pessoas (t antos adulto s, quanto
crianças), estiveram presentes o Prefeito
Edmilson Andrade, Vereadores Ademir
Francisco (Mino), José Sebastião (Zé
Galinha) de Bom Repouso e Vereador
Sidney Reis de Extrema (Que trouxe uma
palavra de reflexão para os presentes),
Sargento Xavier e demais policiais,
inúmeros Pastores e caravanas da Região.
As Apresentações Musicais ficaram a
cargo do Grupo de Louvor e cantor Junior

Fotos: Arnaldo Fazio - Detonafest

Mara
Maravilha,
público e os
principais
flashes da
Festa do
Bolo:

de Bragança Paulista, Willian de Cambuí,
Cantor Odair de Senador Amaral, MCS
Ryan e Mariana de Bragança, Grupo de
Louvor local Geração de Asafe e a atração
mais esperada da tarde, CANTORA
MARA MARAVILHA.
“Queremos agradecer a toda
população pela participação e apoio, ao
comércio local, à Prefeitura, à todos os
Vereadores pela colaboração e patrocínio,
aos profissionais liberais que atenderam
nosso convite e realizaram um lindo
trabalho social e também ao Pastor Jilmar
Santos e a toda Igreja, pelo apoio e
participação, o ano que vem será ainda
melhor!” co mentou a Empresária
Conceição Brandão.
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Calçamento da Rua Messias Francisco
da Rosa é concluído em Tocos do Moji

Unidade de Saúde de Tocos do
Moji promove evento sobre o
“Outubro Rosa”
A Uni dade de Saú de de
Tocos do Moji, juntamente
com PSF, realizou um evento
em comemoração ao Outubro
Rosa na cidade. No evento
houve orientações para as
mulheres, sobre realização de
preventi vo e mamografi a,
campanha de vacinação,
avaliação nutricional e uma
tarde com profissionais da
beleza.

Essa obra foi feita com recursos do Pró-município por indicação dos Deputados
Tiago Ulisses e Rodrigo de Castro e com contra partida da Prefeitura
Vários calçamentos estão sendo e serão feitos em Tocos do Moji pelo
Programa do Governo de Minas, Pró-Município, que na cidade teve a
indicação dos Deputados Estadual, Tiago Ulissses e Federal, Rodrigo de
Castro e também uma contra partida da Prefeitura para realização destas
obras.
A primeira a ser concluída é o calçamento da Rua Messias Francisco da
Rosa, que juntamente com ela também recebeu o benefício, uma travessa
que liga essa rua a Rua Armanda Rodrigues da Silva.
Outro local que está sendo calçado dentro do Programa é um trecho no
bairro Nogueiras na zona rural que irá beneficiar muitas famílias. O prefeito
Toninho Rodrigues informa que outros locais também receberão o
benefício e assim que as obras forem iniciadas serão divulgadas.

Calçamento
no Bairro
dos
Nogueiras

Rua Messias Francisco da Rosa

Congonhal e Ouro Fino
receberão etapas do Circuito
Brasileiro de Cicloturismo

Evento sobre o “Outubro Rosa” em Tocos do Moji

Duas cidades do Sul de Minas serão
sedes do Circuit o Brasil ei ro de
Cicloturismo neste fim de ano.
O Circuito Brasileiro de Cicloturismo
é o maior evento de ciclismo por etapas
no país e acontece uma vez por mês.
A etapa em Congonhal acontecerá no
dia 16 de novembro com cerca de 33
quilômetros de pedalada, passando
pelas Cachoeiras das Almas e Cachoeira
das 15 Quedas, uma das mais
conhecidas da região, formada por 168

nascentes da Serra de São Domingos.
A etapa em Ouro Fino acontecerá nos
dias 13 e 14 de dezembro, onde haverá
no sábado dia 13 /12 jant ar de
co nfrat ernização e cerimônia de
encerramento da temporada 2014 do
Circuito e no domingo dia 14/12, os
ciclistas percorrerão 35 quilômetros,
tendo como atrativo a Cachoeira do
Taboão.
Maiores
informações:
www.circuitodecicloturismo.com.br

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

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
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ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Compromisso da Ipê no Mês de Novembro

Traga seu orçamento
de laje e garantimos
melhores preços!!!
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Cerca de 200 alunos de Borda da Mata participam de formatura do Proerd
A formatura do Proerd em Borda da
Mata, Pro grama E du caci o nal de
Resistência às Drogas, realizado pela
P o lí ci a Mi l i tar, nas esco l as do
município, reuniu cerca de 200 alunos
na solenidade de conclusão do curso,
dia 06/11, no ginásio do Colégio Nossa
Senhora do Carmo.
Tu rmas das E sco las Munici pais

Benedi ta Braga Cobra, Ant ôni o
Marques da Silva, Francisco Souza
Costa, Professora Diva Ribeiro dos
Santos e Colégio Nossa Senhora do
Carmo participaram da formatura.
Cinco alunos, um de cada escola,
receberam certificado e homenagem
pela melhor redação durante o Proerd,
são eles: Gabriel Reis Oliveira, aluno

da Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro Dos Santos; Kaique Antoni
Gou vei a Sall es, al u no da Escol a
Municipal Francisco De Souza Costa;
Cl ara Cardoso Oli vei ra, alu na da
Escol a Munici pal Benedit a Braga
Co bra; Maria F ernanda Ol i vei ra
Goulart, aluna da Escola Municipal
Antonio Marques da Silva e Eduarda

Luiza Brandão Silva, do Colégio Nossa
Senhora Do Carmo.
O cu rso em Bo rda da Mata é
ministrado pelo subtenente Paulo que
neste ano encerrou as atividades a
frent e do programa. E m discu rso
emocionado, o policial agradeceu e foi
mu it o apl au di do pel o s al uno s
presentes. O prefei t o E dmundo

ressaltou a importância da iniciativa
da P ol í ci a Mi li t ar em ensi nar às
crianças ficar longe das drogas, pois
as conseqüências destroem as famílias
e a sociedade.
Os alunos fizeram o juramento e
cant aram a mú si ca do pro grama
acompanhado s do mascot e e do
subtenente Paulo.

Confira os principais
momentos da Formatura
do Proerd:

O homem não é
nada além daquilo
que a educação
faz dele.
Immanuel Kant
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Alunos da Escola Municipal Benedita Braga Cobra
em Borda da Mata realizam Feira Interdisciplinar
A V Feira Interdisciplinar da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra em Borda da Mata foi realizada pelos alunos
do Ensino Fundamental II na manhã de 07/11/2014. Temas
como Disney World, Nazismo, Dança, Filmes de Terror,
Fotografia, Meio Ambiente, Jogos Eletrônicos, Brincadeiras,
entre outros, foram abordados e representados em
explicações, teatros e decoração específica
em cada sala de aula.

