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Prefeito Edmundo de Borda da Mata solicita
recursos para a Saúde Pública à Presidenta
Dilma durante encontro em Contagem-MG

Durante a entrega de caminhões aos
municípios mineiros por meio do
programa federal PAC 2, o prefeito
Edmundo Silva Junior se encontrou com
a presidenta Dilma Rousseff  e na
ocasião, Edmundo solicitou à presidenta
a liberação de mais recursos para a
Saúde Municipal.

Por sua vez, Dilma se colocou a
disposição para contr ibuir com os
investimentos na Saúde de Borda da
Mata. Outro grande aliado do município
é o deputado Odair Cunha que também
está engajado em disponibilizar recursos
para que o prefeito Edmundo continue
o investimento em obras e mão de obra
na área da Saúde em Borda da Mata,
inclusive está agendando com o
Ministério da Saúde a reunião com a
presidenta para liberação de verba.

Professor Bordamatense assume Direção Geral do
Campus do Instituto Federal do Sul de Minas em Passos

O professor de Borda da
Mata, João Paulo de
Toledo Gomes, que está
frente da direção do
Câmpus Passos
IFSULDEMINAS desde 25
de fevereiro deste ano fala
sobre o compromisso ao
assumir o cargo e dos
desafios da gestão nessa
fase de consolidação do
IFSULDEMINAS no
município.
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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

Agora sob nova Direção

O Sicoob Credivass convida você para conhecer
 as vantagens de ter uma conta corrente: você não

 paga tarifa de manutenção de conta; recebe o lucro
que o Banco der no final do ano e ainda temos todos

 os tipos de empréstimos, financiamentos, cheque
especial, etc., com as melhores taxas.

Veja algumas simulações de empréstimos:

      R$ 3.000,00                           R$2.000,00                    R$ 1.000,00

36 vezes de R$ 143,19     36 vezes de R$ 97,99        36 vezes de R$ 53,02

24 vezes de R$ 184,42    24 vezes de R$ 124,67       24 vezes de R$ 65,67

12 vezes de R$ 304,86    12 vezes de R$ 205,70      12 vezes de R$ 104,99

Os valores são para simples demonstração
 e podem ser alterados.

Para simular valores maiores dos
 listados procure nossa Agência.

Rua Eduardo Amaral, nº642 - Centro - Borda da Mata/MG.
 35-3445-3728 / 9803-1202 - Vivo

 “Debaixo do céu há momento para tudo, o tempo certo para cada
coisa: Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para

plantar e tempo para colher... “ (Ec. 3,1-3)

Homenagem à Promotora de
Justiça Maria Regina Cappelli

A noite de 13/02/2014 foi envolvida
por um misto de alegria e tristeza. Alegria
pela beleza das justas homenagens
prestadas à Maria Regina Cappelli, no
salão do Júri de nosso Fórum Mário
Martins. Tristeza pela despedida, na
recepção no Clube Literário, dessa
extraordinária mulher que honrou e
dignificou  sua excelsa missão
ministerial, em nossa Comarca. Fará
muita falta! Não bastasse sua cultura
jurídica, teve tempo suficiente para
conhecer plenamente os problemas
locais e as pessoas, com suas
qualidades e defeitos.

Foram exercidos exatamente 16 anos
de árduos e profícuos trabalhos. Em 13/
02/1998, ela assumia a Promotoria de
Justiça de Borda da Mata, quando tive
o prazer de saudá-la, em nome da classe
dos advogados. Pelo seu dinamismo,
pela sua preocupação em zelar pela
preservação dos direitos indisponíveis
dos cidadãos e fazer cumprir a lei,
assumindo a defesa intransigente da
comunidade, conquistou o respeito e a
admiração de todos os segmentos
sociais de nosso município.

O Promotor de Justiça não tem a
missão de agradar as pessoas. Compete-
lhe defendê-las das agressões aos seus
direitos e obrigá-las a cumprir os seus
deveres individuais e sociais. Essa tarefa
muitas vezes desagrada, principalmente
aqueles que se julgam intocáveis e que
não costumam aceitar limites
comportamentais.

 “A missão maior do Ministério
Público é pugnar pela justiça social”,
um conceito simples que pode ser
traduzido pela fórmula secular
concebida por Aristóteles (384-322 a.C.),
no sentido de “tratar os iguais de forma
igual  e os desiguais de forma
desigual”.

Deve-se buscar sempre o ideal de
Justiça e, como assinala Agnes Heller
(1998), “é preciso aprender o hábito de
ser justo”, ou  seja, é preciso
conscientizar a sociedade sobre a
necessidade de respeitar a dignidade
alheia para que se alcance a almejada
paz social. O cidadão há de ser senhor
de seu dest ino , e, nessa tarefa de
emancipação, tem no Ministério Público
um precioso aliado, o qual, além de
possuir a vocação de protagonizar a
transformação da sociedade pela Justiça
social, detém em suas mãos os

mecanismos que podem propiciar essa
mudança.

De fato, o Ministério Público exerce,
dentre outras, a função de principal
ouvidor da sociedade, e ao lado da
imprensa, um valioso controle social.
Interesses sociais são: defesa da criança
e do adolescente , defesa da pessoa
deficiente, dos idosos, das fundações,
da educação pública, da saúde pública,
do meio  ambie nte , do patrimônio
artístico, paisagístico e cultural, dos
sítios antropológicos e arqueológicos,
do patrimônio público, dos serviços de
relevância pública (oferta de água,
energia, saneamento público, coleta
regular de lixo, etc.), do consumidor, da
ordem econômica e de muitos outros
direi tos que dizem respeito  à
coletividade”.

A defesa da criança e do adolescente,
a saúde pública e o meio ambiente
mereceram especial cuidado da Doutora
Maria Regina Cappelli. Não bastasse sua
atuação brilhante, corajosa e digna em
todas as áreas de suas multiformes
atividades. Sempre respeitosa e cordial
no trato com as partes e acessível à oitiva
dos operadores do direito, em suas
dificuldades na busca de solução rápida
para atendimento de reivindicações
justas.

É pena, Douto ra Regina, tenha
decidido aposentar-se, o que para Borda
da Mata representa irreparável perda!
Contudo, justa e merecida sua decisão,
porque aproveitará o tempo para tantas
outras atividades, que, com certeza,
devem estar em seus planos de mulher
capaz e realizadora.

“Há tempo para plantar e tempo para
colher”.  Nossa amiga soube preparar o
terreno e, com árduo trabalho, plantou
generosamente sementes de justiça, no
tempo em que exerceu seu ministério.
Agora, é chegado o tempo da farta
colheita de todo esse esforço e luta para
bem real izar, sobretudo, o ideal
comunitário, em cumprimento da sua
nobre missão. É tempo de colher, agora,
frutos de reconhecimento e aplauso de
todos nós, por tão talentosa e brilhante
carreira!

Que Deus possa estar abençoando os
seus passos nesta nova etapa de sua
existência e a todos os seus dignos
familiares!

Borda da Mata, 15 de abril de 2.014.
Gustavo Dantas de Melo

Dra. Maria
Regina
Cappelli em
evento na
noite de 13/02
no Clube
Literário

Correios ministra palestra
sobre “Origem do Selo”
em Senador José Bento

No dia 27 de março, aconteceu em
Senador José Bento, em parceria com
os Correios e com a Escola Municipal
Maria da Costa Ferreira, uma palestra
sobre a “Origem do Selo”, ministrada

pela Sra. Thais, responsável  pela
agência do Correio da cidade.

As crianças se interagiram com a
palest ra e com as at ividades
realizadas.

Palestra sobre a “Origem do Selo” em Senador José Bento

Professor Bordamatense assume Direção Geral do
Campus do Instituto Federal do Sul de Minas em Passos
O professor de Borda da Mata, João Paulo de Toledo Gomes, que está frente da direção do Câmpus

Passos IFSULDEMINAS desde 25 de fevereiro deste ano fala sobre o compromisso ao assumir o
cargo e dos desafios da gestão nessa fase de consolidação do IFSULDEMINAS no município.

O IFSULDEMINAS está presente
como câmpus avançado em Passos, há
cerca de 2 anos. Qual a visão da Rede
Federal em relação ao município?

Com a expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, a
cidade de Passos foi agraciada com um
pólo de rede e hoje o Câmpus Passos é
uma realidade. Por ser referência na
região com aproximadamente 21 cidades
em seu entorno, Passos foi
estrategicamente escolhida por sua
forte influência e atuação na prestação
de serviços, comércio e agronegócio,
dessa forma, o IFSULDEMINAS –
Câmpus Passos soma forças a outras
instituições locais para estimular o
desenvolvimento regional, difundindo
tecno logias e fo rmando cidadãos
comprometidos com a realidade local.

Existe previsão para novos cursos,
quais e como é o processo de definição
dos cursos que o Instituto Federal
oferece?

Os cursos são ofertados mediante
audiência pública, onde a população
sinaliza quais cursos podem contribuir
com a cidade e região. Atualmente o
Câmpus Passos possu i o s cursos
técnicos em informática, vestuário,
comunicação visual e enfermagem, de
acordo com estes eixos tecnológicos
estão sendo pleiteados novos cursos
em nível de graduação. Está previsto
para segundo semestre de 2014 nosso
primeiro curso de graduação, que será
Bacharelado em Ciência da Computação.
E para início de 2015, Licenciatura em
Matemática, além de previsões para
ou tros cursos de graduação, pós-
graduação e técnicos nos demais eixos,
como por exemplo , Publicidade e
Propaganda, Gestão de Saúde Pública,
Design de moda, PROEJA.

Você está assumindo a gestão do
Câmpus em sua fase de consolidação.
Quais os maiores desafios no que diz
respeito à sua política de gestão?

Percebo que para consolidação do
Câmpus, é necessário o reconhecimento
da população para a importância de ter
uma Instituição Federal na cidade,
promovendo ensino de qualidade e
gratuito aos cidadãos. O fato do Câmpus
Passos a partir de agora ter autonomia
administrativa, ou seja, o orçamento
anual  é repassado diretamente ao
Câmpus para ser gerido sem intervenção
da Reito ria, é de fundamental
importância para facilitar o processo de
aquisição de materiais permanentes.
Estou em Passos a pouco mais de 2 anos
e é frustrante quando alguém por algum
motivo diz não saber onde estamos, o
que somos ou fazemos. Então nossa
atuação deve ser mais visível para a
população.

Você tem experiência na área de
pesquisa, qual a contribuição essa
experiência dará a gestão do Câmpus
Passos?

Esta gestão pretende implantar uma
política de marketing interno e externo
para divulgação das ações do Câmpus
no  âmbito do Ensino, Pesqu isa e
Extensão; Fortalecer e buscar novas
parcerias públicas e privadas; implantar
uma incubadora de empresas de base
tecnológica; fortalecer ensino, pesquisa
e extensão ; ampl iar o  acervo da
biblioteca; construir novos laboratórios
para comunicação visual, informática,
enfermagem e vestuário; implantar uma
cooperativa para venda de produtos
fabricados internamente.

O Câmpus atualmente está em obras,
como está o  andamento e  qua is
melhorias os alunos podem esperar a
partir da conclusão dessas obras?

Hoje o Câmpus possui recursos para
investir em novas construções, então
pretendemos construi r um ginásio
poliesportivo, novas salas de aula,

laboratórios, espaço para socialização
dos docentes e discentes, alterar a
portaria principal do Câmpus para Rua
da Penha e um auditório. Temos também
o refeitório, recém construído, que
possivelmente fornecerá refeições para
nossos estudantes no próximo semestre,
no mesmo espaço do refeitório teremos
um local para uma lanchonete ( ambos
terceirizados). E em andamento  a
construção de um prédio pedagógico de
2 andares que terá 18 salas de aula, 3

laboratórios (química, física e biologia),
setor de assistência ao educando com
psicólogo, pedagogos, assistente social
e assistentes de alunos em um espaço
amplo  com salas de atendimento
individualizada, e um piso térreo que
contemplará nosso almoxarifado e nossa
garagem.

Entrevista e Foto: Érika Vilela
Ascom - IFSULDEMINAS

Campus Passos

Diretor do
IFSULDEMINAS -
Campus Passos, João
Paulo de Toledo
Gomes

Bueno Brandão receberá etapa do
Circuito Brasileiro de Cicloturismo
No dia 27 de abril, Bueno Brandão será

palco da 47ª edição do Circuito Brasileiro
de Cicloturismo. Trata-se de um evento
ciclístico modalidade Cicloturismo, que
consiste em conhecer cidades e locais
turísticos utilizando a bicicleta como
meio de transporte.

Na etapa de Bueno Brandão os
participantes irão conhecer a Cachoeira
dos Luis, em uma pedalada com
aproximadamente 35 quilômetros por
estradas de terra, ida e volta.
O evento conta com pontos de

hidratação, carros de apoio, mecânicos
de bike, guias e fotógrafo. Também
haverá lanche, suco  e frutas aos
participantes.

As inscrições podem ser realizadas até
dia 23 de abril  pelo si te
www.circuitodecicloturismo.com.br
onde se encontra o regulamento
completo do evento.

Glauber C. Santos
MUNDO X-TERRA MKT

ESPORTIVO
Borda da Mata - MG
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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

Alberto Pinto Coelho toma posse
como Governador de Minas Gerais

Prefeitos de todo Estado participaram da solenidade de posse, entre eles, os prefeitos
 de Tocos do Moji, Toninho Rodrigues e o de Bom Repouso, Edmilson Andrade.

O governador de Minas Gerais,
Alberto Pinto Coelho (PP), tomou posse
no dia 04 de abril, em sessão solene na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
em Belo Horizonte. Ele assume o cargo
deixado por Antonio Anastasia, que saiu
do governo para participar da campanha
do senador Aécio Neves (PSDB), que é
pré-candidato à Presidência da
República.

Alberto Pinto Coelho atravessou o
plenário cercado pelos Dragões da
Inconfidência. Na entrada da assembleia,
ele foi cumprimentado por deputados e
políticos mineiros. Participaram da
so lenidade autoridades estaduais,
prefeitos e vereadores do interior. A

solenidade foi presidida pelo presidente
da Casa, deputado Dinis Pinheiro (PP).

Antes, Pinto Coelho deu declarações
aos jornalistas presentes na Assembleia,
e disse que vai continuar as diretrizes
do Governo Anastasia. “É um governo
que dá continuidade, que tem o mesmo
norte, a mesma filosofia, os mesmos
princípios e naturalmente, o que nós
pretendemos é levar a cabo até dezembro
deste ano o legado  deixado  pelo
Governador Antonio Anastasia,
naturalmente imprimindo nosso ritmo às
demandas da sociedade e buscando dar
a serenidade aos programas e ações do
governo”, declarou.

Perfil de Alberto Pinto Coelho

O atual Governador de Minas Gerais
tem 68 anos e é formado em
Administração. Nascido em Goiás, se
mudou com a família para Minas Gerais
aos três anos.

Em sua carreira, quase 30 anos foram
dedicados a gestão de empresa estatal,
com cargos administrativo, comercial, de
planejamento operacional e marketing.
Alberto Pinto Coelho exerceu quatro
mandatos parlamentares, e foi líder dos
governos Itamar Franco e Aécio Neves.
Em 2009, foi reeleito presidente da
Assembleia Legislativa de Minas, com
grande votação entre os parlamentares.
Em 2010, foi eleito vice-governador na
chapa de Antonio Anastasia.

Alberto Pinto Coelho  e juntamente com Antonio Anastasia

Escolinha de Futebol de Bom Repouso
realiza diversos amistosos na região

A Escolinha de Futebol Meninos e Meninas de Ouro de Bom Repouso tem realizado diversos
 amistosos na região, com as categorias  99/00, 01/02, 03/04 e Feminino. No dia 22 de março, enfrentaram a

Escolinha de Heliodora, no dia 29 de março, jogaram contra a Escolinha do Aleluia de Santa Rita
 do Sapucaí e no dia 05 de abril, foi a vez de jogar contra o time AUGE de Estiva.

Soldado Brant de Tocos do Moji vence Circuito
Sesi Corrida de Rua em Silvianópolis e se classifica

para a Corrida Integração em Campinas
No dia 29 de março, aconteceu em Silvianópolis,  o evento

denominado “Sacode a Praça” de iniciativa do Sesi e EPTV,
com apoio da Prefeitura e Polícia Militar.

Dentre as diversas atividades foi realizado também o
CIRCUITO SUL MINEIRO DE CORRIDA DE RUA, 5 km, com
a participação de diversos atletas da região; se consagrando
o Campeão Geral o Soldado da PM Brant, representante da
cidade de Tocos do Moji, que recebeu das mãos do Cb PM
Negrão e Prefeito  Benedito Porfírio Borges, a Medalha de
Ouro, além do benefício de participar com direito a tudo pago
da Corrida Integração que será realizada no final do ano na
cidade de Campinas-SP.

Largada e a entrega da Premiação ao
vencedor Soldado Brant

Oficinas de  Art esanat o e
Reciclagem e de Pintura em
Tecido são iniciadas no mês de
março no CRAS de Bom Repouso

No CRAS Sebast ião  Il ton de
Andrade, de Bom Repouso,  foram
iniciadas mais duas Oficinas no mês
de março. A Oficina de Artesanato e
Reciclagem, coordenada pela

Oficineira, Viviane Santos começou
no dia 21 de março e  a Oficina de
Pintura em Tecido com a oficineira,
Maura Costa, iniciou-se n no dia 25
de março.

Confira abaixo alguns
trabalhos das

Oficinas no CRAS:

CASI de Bom Repouso recebe visita
da Equipe de Saúde Bucal dentro
do Projeto do Período Integral

Os alunos do período integral CASI
(Garcias) receberam a visita da equipe
de saúde bucal neste mês. Foi realizada
uma palestra motivando os cuidados
com a higiene bucal, entrega de kits de
escovação e avaliada a necessidade de

atendimento destes alunos. Também
trabalharam na aula de artes na
confecção de modelos de boca com
massa de modelar. Participaram deste
trabalho a  Dra. Diana, a  Dra. Maiara, a
ACD Genilda e  a ACD Márcia.

Visita da Equipe da
Saúde Bucal no CASI de

Bom Repouso

Anuncie no
Tribuna Popular

ANUNCIE
AQUI!!!
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12ª Trilha da Torre em Tocos do Moji reúne cerca de 700 motos
Ter  medo  de  realizar  algo  ou

projeto  que  envolva diversidades  de
opiniões  se  constitui  sentimento  de
total relevância, porém  só  os  de
opiniões  determinadas experimentam
o sucesso. Às vezes o barulho feito,
e a fama de algo , nem sempre
corresponde à verdadeira realidade.
Mas tal  alarde serviu  de ponto
positivo, transformando-se em fonte
de organização devido à importância
que esta sempre ocupou  na atual

gestão pública do município de Tocos
do Moji. Organização esta  desvelada
num  evento  cheio  de  sucesso  onde
motos, gaiolas, Jeeps e população
puderam conviver harmonicamente,
propiciando  a  alegria  de  todos
aqueles  de  pensamento positivo e
vontade de emancipar.

29 e  30  de  março,  datas  que
poderiam marcar  apenas mais um fim
de semana co rriqueiro  para a
população de Tocos do Moji e que,

no entanto se transformaram em dias
especiais. O sábado 29, foi marcado
pela cultura e alegria ao som de muito
Rock’nrol l  da Banda “Legião  do
Rock”, o “arrocha” sertanejo da Dupla
Breno e Morais  e  a  irreverência  da
Ju l iana Campos com sua Banda
“Batuque Minas”. Já no domingo, 30,
por volta das 10h da manhã, e após a
apresentação  da Bateria Chuchu
Beleza; sob a benção do pároco Pe.
José Aparecido , o s co rações

aceleraram no  ri tmo  alucinante
daqueles que acreditam que na vida
existe espaço  para os esportes
radicais. Sobre motos, gaiolas e jeeps,
encontravam-se  jovens,  pais  de
família  e  idosos;  buscando mostrar
o valor de se celebrar a vida enquanto
ainda é tempo , contagiando  a
popu lação  numa largada
emocionante.

O  evento  foi  encerrado  com  um
delicioso  almoço  de confraternização

no  Poliesportivo,  cujo  cardápio
principal  era “porco no ro lete”,
celebrando  a vitó ria dos otimistas
diante da vida, por tanto merecedores
de confiança. Ano que vem tem mais
se Deus assim permitir.

O total  de  inscrições foi  de  700
Motos. Já  Gaiolas  e  Jeeps somaram
um total de 50  veículos, os quais
percorreram 40Km de trilha.

Departamento Municipal de Cultura
Tocos do Moji

Confira os principais momentos da Trilha da Torre:

A avenida Dique 2 ainda não possui data para a liberação do tráfego. Segundo a assessoria de comunicação, a prefeitura aguarda a chegada dos postes de iluminação que estão faltando.
Após a chegada dos postes, a instalação deve demorar até quatro dias, e só então haverá a abertura da via. Porém, não foi informado uma previsão de quando os postes serão entregues.

A avenida sobre o Dique 2 foi construída para desafogar o trânsito da região sul da cidade. A obra de 22 milhões de reais teve de ser paga pela Copasa após esta ser condenada pela justiça por não ter
cumprido um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, para o tratamento de esgoto na cidade.(Fonte - PousoAlegre.Net)

Dique II em Pouso Alegre continua sem data para liberação
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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.

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

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

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

Caminhada da Saúde com idosos, diabéticos e hipertensos
em Borda da Mata é realizada toda quarta-feira

A Caminhada da Saúde realizada em
parceria pelo Departamento de Esporte
e Secretaria de Saúde em Borda da Mata
reúne idosos, diabéticos e hipertensos
toda quarta-feira, às 7h30min na Igreja
Nossa Senhora Aparecida e após
aferição  de pressão  arter ial  e

alongamento, saem em caminhada pela
Avenida João Olivo Megale até o Clube
de Campo , onde também há
alongamento e brincadeiras ministrados
pelos educadores físicos do Esporte
Municipal, Regina Moreira, Rosi Chicano
e Thiago Sena.

O projeto começou em 2013 com
caminhadas esporádicas, no entanto, por
conta da demanda e satisfação dos
participantes, o evento se tornou semanal.
O convite aos senhores e senhoras partem
das equipes do Programa Estratégia Saúde
da Família do município.

Caimhada da
Saúde em

Borda da Mata

Cemig instala energia elétrica
na torre de celular do

Sertãozinho em Borda da Mata
O local onde está instalada a torre de

telefonia celular no distrito Sertãzinho
em Borda da Mata recebeu postes e
instalação de energia elétrica da Cemig
no início de abril.

A iluminação independente resolve o
problema de eventuais quedas de
energia no local, facilita o trabalho de
técnicos e aprimora a oferta do serviço
à população.

Instalação do
Poste no Distrito
do Sertãozinho

Coreto em Borda da Mata recebe
apresentações musicais de 15 em 15 dias
O Coreto Agenor de Mello localizado

na Praça Nossa Senhora do Carmo em
Borda da Mata recebe apresentações
aos sábados e/ou domingos a noite de
disseminadores da cultura brasileira em
suas mais diversas manifestações, com
o intui to de ampliar o acesso dos
cidadãos às músicas, poesias, peças
teatrais, histórias que contemplem a
cultura brasileira.

No último final de semana de março
aconteceram duas apresentações. No
sábado, 29 /03, a banda Lira
Bordamatense e no domingo, 30/03, a
cantora Jucilene Buosi realizaram os
shows no Coreto.

Os artistas que tiverem interesse em
fazer apresentações no Coreto podem
procurar a Prefeitura de Borda da Mata
para agendar.

Bairro Santa Cruz e distrito Cervo em
Borda da Mata participam do CineCras

O projeto “CineCras” do Cras
Sebastiana Marques de Borda da Mata
percorre bairros e distritos do município
com o intuito de reunir famílias para
exibição de filmes e reflexão sobre temas
inerentes à família. No dia 18/03, o distrito
Cervo recebeu o projeto. No dia 25/03, no

bairro Santa Cruz, cerca de 35 pessoas,
entre adultos e crianças, participaram do
cinema montado em frente a Escola
Municipal Antonio Marques da Silva, em
que o filme “Cartas para Deus” foi exibido.

O filme conta a comovente história de
um menino com câncer que se

corresponde regularmente com Deus
através de orações em forma de cartas e
do carteiro encarregado de entregar essas
cartas. Sem saber o que fazer com elas, o
carteiro acaba fazendo escolhas que vão
mudar sua vida e ajudar o garoto a mudar
a vida daqueles ao seu redor.

CineCras no
Cervo

CineCras no
bairro Santa

Cruz

Famílias do bairro Nossa Senhora de Fátima em
Borda da Mata se reúnem para encontro do Cras
O Encontro de Famílias promovido

pelo Cras Sebastiana Marques de Borda
da Mata reuniu pais e filhos no dia 08/
04, na Escola Municipal Francisco de
Souza Costa no Bairro Nossa Senhora

de Fátima, onde o assistente social
Luciano Pereira trabalhou com os pais o
tema autoestima, em uma continuação
do encontro passado. As crianças, sob
supervisão do psicólogo Valdecir Vieira,

elaboraram desenhos.
O Cras conta com o apoio da Secretaria

Municipal de Educação e da Escola
Francisco de Souza Costa para
realização das atividades.

Encontro de
Famílias  do

Bairro Nossa
Senhora de
Fátima em

Borda da Mata
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DIRETO DA POLÍCIA
Soldado Cristiano

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

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

A sua melhor opção
 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

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

Tel.:3425-3500

Motocicleta  é furtada na porta
de um Bar no Distrito do Cervo

No dia 16 de março, a Policial Militar
de Borda da Mata foi acionada por S. M.
D. C. a comparecer no Distrito do Cervo
onde foi relatado que, por volta 18 horas,
quando estacionou sua motocicleta
HONDA/ FAN, cor PRETA, MGF**** ,
na porta de um bar conhecido por “Bar
do Xuxa”, adentrou ao referido bar e por
ocasião de seu retorno, após alguns

minutos até sua motocicleta, percebeu
que a mesma havia sido furtada. Disse
ainda que, visualizou  quando um
indivíduo de cor morena e tatuado nos
braços conduzia sua motocicleta
tomando rumo ignorado. Foi realizado
contato com as cidades circunvizinhas
e realizado rastreamento, porém até o
momento sem êxito.

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

O  Prefeito de Senador José Bento Flávio de Souza Pinto participou de uma reunião na Funasa em Belo Horizonte. O objetivo
foi analisar, informar e conferir o andamento sobre o projeto de água e esgoto do município.

Prefeito de Senador José Bento visita Funasa em BH
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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.

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.

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

Prefeitura de Borda da Mata e Cemig realizam
a soltura de 11 mil peixes no Rio Mandu

Os estudantes da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra participaram do
Programa Peixe Vivo da Cemig na tarde
de quinta-feira, 03/04/2014, em que 11
mil peixes das espécies curimba e
piracanjuba fo ram so lto s no  Rio
Mandu em Borda da Mata. A soltura
foi realizada na ponte de concreto do
bairro Descalvado, mais conhecida
como ponte do Darney.

O repovoamento de espécies nativas
em rios do estado, de acordo com o
gerente de relacionamento da Cemig,
Alexandre Ribeiro de Almeida, é uma
ação que visa compensar o impacto
causado pelas hidrelétricas no meio
ambiente, “o Programa Peixe Vivo atua
na conservação dos peixes nas bacias
hidrográficas onde estão instaladas
usinas da Cemig”. Lançado em 2007,

os peixes deste projeto são criados na
Estação de Tratamento de Itutinga/MG
e direcionados para os rios do estado.

Segundo  o  técnico em Meio
Ambiente da Cemig, em no máximo dois
anos, as espécies já estarão
procriando, por isso a importância de
evitar a pesca predatória e respeitar
os períodos da pi racema para
preservar as espécies.

Prefeitura de Borda da Mata recebe
caminhão caçamba do Governo Federal

O Prefeito Edmundo Silva Junior participou da entrega de caminhões caçamba do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) a 95 municípios mineiros no dia 07/04/2014 em Contagem/MG.  O caminhão vai reforçar a frota de
veículos da Prefeitura de Borda da Mata e será mais um carro utilizado no processo de construção de obras e de

recuperação e abertura de estradas vicinais.

Violeiro de Aparecida/SP se apresenta
na praça em Borda da Mata
O vio lei ro  Leon Guerrei ro  de

Aparecida/SP esteve em Borda da
Mata/MG no dia 08/04/2014 e realizou
a apresentação de música raiz na Praça
Nossa Senhora do  Carmo . Quem
passou pelo  Centro  du rante o dia

pode apreciar clássicos da música
sertaneja.

Durante a apresentação , Leon
agradeceu  a aco lhida do  Prefeito
Edmundo e elogiou a postura do
município em relação à cultura.

Apresentação do
Violeiro de

Aparecida na Praça
Nossa Senhora do

Carmo:

Soltura dos peixes no Rio Mandu:
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* Promoção até 15/05/2014 ou enquanto durar o estoque.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

NESTE MÊS DE ABRIL GRANDE
PROMOÇÃO EM LAJES:
Lajes Forro, Piso e treliçada.

Ipê Lajes pré e
Materiais

de Construção

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

Ipê Pisos, Tintas e Acabamentos e
estaremos atendendo em novo
endereço junto a Fábrica IPÊ

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

Três lojas
para

melhor
atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

 Praça Antônio Megale,91
Centro de Borda da Mata
Telefax: (35) 3445 -1413
E-mail:
comercial@ipelajes.com.br

E ainda mais
Promoções...

Escada
andaime

3 em 1
worker -

R$414,00
por

R$369,00

Máquina
de Solda
worker -

R$469,00
por

R$419,00

Serra Tico Tico
Black e Decker -

R$149,00 por
R$133,00

Martelete
Maquita

 R$615,00 por
R$520,00

Furadeira
Skill

  R$110,00 por
R$99,00

Não perca dinheiro.

Consulte-nos antes de

comprar sua  laje!


