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Cerca de 70 atletas participam da
Liga Bordamatense de Handebol

Cursos profissionalizantes
do Pronatec são direcionados
para pessoas de baixa renda

A Liga Bordamatense de Handebol é uma iniciativa dos jogadores do
esporte em Borda da Mata com o apoio do Departamento de Esporte do
município. Cerca de 70 atletas treinam três vezes por semana, às quartasfeiras às 16h, aos sábados às 9h45 e aos domingos, às 16h, no
Poliesportivo Municipal Irmãos Rocha.
A coordenadora e técnica da Liga é a professora de Educação Física
e diretora do Departamento de Esporte, Regina Moreira. A presidente da
Liga é a atleta Mariana Marinho e o vice presidente Gilson Henrique
Paiva. O estudante de Educação Física Maycon, é estagiário no projeto
e auxilia nos treinos.
As equipes participam de campeonatos periodicamente em várias
categorias, desde sub 13 a adulto. Regina Moreira ressalta que toda a
comunidade está convidada a treinar

O Pronatec (Programa Nacional de
Acesso Técnico e Emprego) foi criado
pelo Governo Federal, em 2011, com o
objetivo de ampliar a oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica
às pessoas que buscam inserção ou
melhores condições no mercado de
trabalho. 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.
Em Borda da Mata, vários cursos já
foram ministrados e atualmente dois
cu rso s, Auxili ar Administ rat ivo e
Auxiliar de Recursos Humanos, estão em
andamento. As aulas são ministradas por
professores
de
reconhecidas
insti tuições, como Senai, Senac e
IFSULDEMINAS. O Cras Sebastiana
Marqu es reali za as matrí cu las e
encaminha os alunos para os cursos.

Integrantes da
Liga
Bordamatense
de Handebol

Apenas quando as vagas não são
preenchidas pelo público-alvo é que
outras pessoas podem se matricular.
Quem pode se inscrever nos cursos?
Para participar do Pronatec, a pessoa
interessada deve estar cadastrada no
CadÚnico (Cadast ro Úni co para
Programas Sociais) e possuir renda
mensal de até meio salário mínimo por
pessoa ou renda mensal de até três
salários mínimos na família.
Há outras modalidades do Pronatec,
como Brasil sem Miséria, Formação
Est udante, F ormação Trabalhador,
Seguro Desemprego que abrangem
outros públicos, portanto, quando os
cu rso s esti verem em perío do de
matrículas, pode-se procurar o Cras
Sebastiana Marques, para fazer a prématrí cu la, po is se ho uver vagas
remanescentes, os demais interessados
poderão participar também.

Projeto Minas Olímpica em Borda da
Mata ensina basquete aos alunos
De volta das férias no dia 14 de julho,
os alunos do projeto Minas Olímpica
estão treinando basquetebol com os
professores de Educação Física Rosi
Chicano, Rodrigo Tavares e Maysa
Cristina. De acordo com a coordenadora
do projeto, Rosi Chicano, durante cerca

de dois meses, as crianças vão aprender
este esporte.
O projeto atende 100 crianças de 7 a
13 anos, alunos de escolas públicas de
Borda da Mata, divi didas em dois
períodos por conta do horário escolar.
As atividades são desenvolvidas no

núcleo do projeto no município, o
Ginásio Poliesportivo Municipal Irmãos
Rocha. As aulas são ministradas três
vezes por semana. Rosi informa que para
o período da tarde ainda há bastantes
vagas, basta procurá-la no Poliesportivo
nos horários das aulas.

Cursos do
Pronatec em
Borda da Mata

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

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

Aulas de
Basquete dentro
do Projeto
Minas Olímpica

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

Voluntários desenvolvem atividades com idosos no Lar em Borda da Mata
A senhora Ivone Cl areth Duarte
Guimarães dedica um dia da semana para
desenvolver trabalho voluntário com os
idosos no Lar Monsenhor Pedro Cintra.
El a acompanha a equ ipe do Cras
Sebastiana Marques no Serviço de
Convivência de Fortaleciment o de

Ví ncu lo s, em qu e desenvolvem
trabalhos de entretenimento e artísticos.
Para ela, este trabalho, na verdade, é uma
recompensa “sempre tive vontade de
fazer alguma coisa para o próximo. Vi
então nas visit as ao Lar u ma
oportunidade de realizar este sonho. A

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.

recompensa é sentir que levei um pouco
de alegria para aquelas pessoas.”
O professor de Educação Física,
Edson Furtado dos Santos, durante
cerca de um mês, também dedicou uma
manhã por semana para mi ni strar
atividades físicas, como caminhada com
os idosos no Lar. Devido ao horário de
um novo emprego, Edson precisou
interromper as atividades, mas pretende
retomar o trabalho voluntário, pois
afirma o quão prazeroso foi o tempo em
que ficou no Lar “foi gratificante demais
esse tempo, a maneira carinhosa como
os idosos conversam e vêem a gente
como filho é muito boa.”

Ivone, Voluntária nas atividades do
Lar, em Borda da Mata
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Prefeito Edmundo assina
convênios para aquisição
de quatro veículos e um
consultório oftalmológico
A Secretaria de Saúde de Borda da
Mata vai receber novos veículos para
transporte de pacientes. O prefeito
Edmundo Si lva Juni or assinou
convênios para aquisição de três carros
e uma van, além de um consultório
oftalmológico.
Por meio de emendas parlamentares,
convênios no valor de R$ 60 mil e no

valor de R$ 35 mil, três carros foram
licitados, um gol e dois pálios.
Outros dois convênios, também por
meio de emendas parlamentares, no valor
de R$ 5 0 mil para o consul tório
oftalmológico, e no valor de R$ 100 mil,
para aquisição de uma van também já
foram assinados pelo prefeito Edmundo
e aguardam licitação para compra.

Prefeitura de Borda da Mata inicia reforma
no Hospital para retornar atividades
O Hospital de Borda da Mata, agora
denominado Monsenhor Pedro Cintra
passa por reformas desde julho de 2014,
para entrar em operação e atender todo
o município. O Departamento de Obras
da Prefeitura de Borda da Mata está
t rabalhando para adequar o lo cal

conforme as normas do Ministério da
Saúde e Anvisa.
De acordo com o prefeito Edmundo
Silva Junior, em um primeiro momento,
o Hospi t al vai abri gar o P ro nt o
Atendimento Municipal, onde haverá
mais leitos de guarda e, portanto, amplia

a capacidade de internaçõ es de
urgênci a e emergênci a e o cent ro
cirúrgico será aberto para pequenas
cirurgi as. Po st erio rmente, co m o
i nvesti mento em i nfraest rut ura e
equipamentos, o Hospital atenderá mais
demandas.

Prefeito
Edmundo
durante
assinatura dos
convênios

Prefeito Edmundo lamenta
bordamatenses que emplacam
carros em outros municípios
O IPVA é o i mposto co brado e
reco l hi do
pel o
E st ado
do s
proprietários de veículos todo ano. O
pagamento cai diretamente na conta
do Governo, que tem a fu nção de
dividi-lo.
Segundo o artigo 158, inc. III da
Constituição Federal de 1988, o Estado
deve repassar 50% da arrecadação do
i mpo st o para as prefei tu ras do s
municípi os o nde o s veícu lo s são
registrados, por isso, é importante que

a po pu lação at ent e a est e fato e
emplaque o veículo na cidade onde
reside, pois o imposto pago volta em
benefícios para o município.
De acordo com o prefeito Edmundo
Silva Junior, é uma pena quando o carro
do morador é emplacado em outra
cidade, já que o dinheiro é aplicado
para os diversos serviços públicos,
como educação, saúde e segurança. O
contribuinte deixa de contribuir com a
melhoria em sua cidade.

“É importante
emplacar o
veículo no
município que
você reside”,
diz o Prefeito
Edmundo

Início das reformaas no Hospital de Borda da Mata

Programação cultural do Coreto em
Borda da Mata volta em setembro

As apresentações culturais do Coreto Agenor de Melo em Borda da Mata retornam no mês de
setembro com três atrações. No sábado, 13/09/2014, a dupla bordamatense Jorge & Batista faz show
com clássicos do sertanejo raiz. No final de semana seguinte, 20/09/2014, sábado, o DJ Marcão se
apresenta com músicas eletrônicas também com uma pegada sertaneja. No último sábado do mês,
27/09/2014, é a vez a Banda Lira Bordamatense realizar o show.

Departamento de Obras
de Borda da Mata
realiza manutenção
de estradas rurais
A estrada rural no bairro Contendas em
Borda da Mata recebeu manutenção do
Departamento Municipal de Obras de
Borda da Mata no mês de agosto. As
estradas foram roçadas e cascalhadas.

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

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

4

TRIBUNA POPULAR

8° Encontro de Bandas
de Tocos do Moji
Acontecerá no dia 31 de agosto, o já tradicional encontro de Bandas de
Tocos do Moji, com varias Corporações Musicais, tais como: A Filarmônica
Cardeal Leme de Espírito Santo do Pinhal, Banda do Bem de Extrema, Lira
Nossa Senhora das Dores de Gonçalves, Lira João Paulo ll de Bom Repouso,
Lira Santa Cecília de Bueno Brandão, e a nossa Lira Tocosmojiense.
Desde já convidamos a todos moradores e visitantes para que venham
prestigiarem este evento tão importante, e que lembra nossas origens musicais.
Certo de que a cultura sempre marcou e marcará a vida humana de maneira
positiva, somos chamados a interação integral proporcionada por tal.

Tradicional Festa de Santo Antonio, São
João e São Pedro em Tocos do Moji
Os meses de Junho e Julho no Brasil
são marcados pelas tradicionais festas
de devoção aos principais santos da
Igreja Católica. Em Tocos do Moji a Rua
Sebastião Borges realizou-se no dia 26
de julho, a tradicional Festa de Santo
Antonio, São João e São Pedro com
uma grande variedade de co midas

típicas, além de muito quentão e vinho
qu ente para “espant ar” o frio t ão
característico nesta época do ano na
cidade.
Às 19h, iniciou-se a reza do Santo
Terço, seguido da elevação dos
Mastros dos Santos homenageados
ao so m de mu it os fo go s e u m

maravi lhoso Show com Darlo n e
Banda.
Os Festeiros: Sr. Edivaldo Fabrício
da Ro sa e Espo sa; Sr. Gi vani ldo
Rodri gu es da Si lva e E sposa
agradecem a ajuda e participação de
todos, bem como a Prefeitura e a Câmara
Municipal pelo total apoio concedido.

Departamento Municipal
de Assistência e Promoção
Social de Tocos do Moji inicia
as Oficinas de Informática
Dando continuidade ao Serviço de
Co nvi vênci a e Fo rt alecimento de
Vínculos implantados no município,
Tocos do Moji através do Departamento
Municipal de Assistência e Promoção
Social, inicia as Oficinas de Informática.
Estas Oficinas tem caráter de inclusão e
educacional , voltada especialmente
para crianças, adolescentes e idosos em
situação de vulnerabilidade social,
priorizando as famílias cadastradas no
CADUNICO do Governo Federal e
referenciadas pelo CRAS local . As
oficinas acontecem uma vez por semana
di vidida em cinco tu rmas de 20
integrantes cada, com duração de duas
horas cada turma e hoje com todas as
vagas preenchidas.

Grande
movimento
na
tradiconal
festa em
Tocos do
Moji

O Servi ço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos em Tocos do
Moji conta hoje com esta Oficina de
Informática iniciada em 30 de julho, com
as Oficinas de Esporte do Distrito
Fernandes e a Oficina de Esporte de
Tocos do Moji e são custeadas na sua
to tal idade co m recu rsos do
Reordenament o do Serviço de
Co nvi vênci a e Fo rt alecimento de
Vínculos pactuados no ano de 2013
junto ao Governo Federal.
Vale registrar aqui os nossos
oficineiros:
Oficineiro de Informática: Diego
Lo urenço; Oficineiro de Esporte
Fernandes: Ivan (voluntário); Oficineiro
de Esporte Tocos do Moji: Daniel.

Início da
Oficina de
Informática
em Tocos
do Moji

Secretaria Municipal de Saúde
de Tocos do Moji adquire Van de
102 mil reais para renovar a frota
A P refei tu ra de Tocos do Moj i
adquiriu neste mês de agosto, mais
u m vei c u l o p ara a Sec ret a ri a
Municipal de Saúde. De acordo com
o prefeito Toninho Rodrigues, essa
aqu i si ção , al ém de m el ho ra r o
transporte de pacientes faz parte do
plano de renovação da frota para dar

mai s co nf o rt o e segu rança ao s
usuários.
O veículo comprado é uma Van com
capacidade para 15 lugares e custou
102 mil reais, sendo que 50 mil, o
prefeito conseguiu junto a Secretaria
Estadual de Saúde e os outros 52 mil
são recursos do próprio município.

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
Novo veículo da Secretaria de Saúde de Tocos do Moji

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

- 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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Departamento de Esporte de Borda da Mata recebe 3º
campeonato de futsal e vídeo game de igrejas presbiterianas
Borda da Mata sediou o 3º campeonato de futsal e vídeo game de igrejas presbiterianas no Poliesportivo Municipal Irmãos Rocha,
promovido pela União da Mocidade Presbiteriana Independente (UMPI Play) no dia 26/07/2014.
Equipes de Ouro Fino, Monte Sião, Campestre, Poços de Caldas, Santa Rosa do Viterbo, Andradas, São José do Rio Pardo participaram das competições de futebol no vídeo game
e partidas de futsal. O time de Borda da Mata formado por Maicon, Elton, Rafael, Gilson, Lucas, Bruno, Rosbon, Daniel, Marcio e Clayton conquistou o bicampeonato no futsal
e o bordamatense Robson Ferreira de Jesus conquistou o primeiro lugar no vídeo game.

Árbitros

Artilheiro - 5 gols

Final do Vídeo Game

Andradas

Borda da Mata

Campestre

Campestre - Vice-campeão- Futsal

Ouro Fino

Santa Rosa - 3º lugar

Rio Pardo FC

Mucama FC

Robson - Campeão Vídeo Game

Anuncie no TRIBUNA POPULAR
2000 exemplares distribuídos gratuuitamente
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Motocicleta com queixa
de furto em Ouro Fino é
localizada em Borda da Mata
No dia 29 de Julho, durante operação
bl itz de trânsito na Avenida Lu is
Cardoso Pinto, bairro São Benedito, a
PM de BORDA DA MATA abordou a
motocicleta YAMAHA FACTOR de
OURO FINO, onde o condutor não
apresentou os documentos de porte
obrigatório, apresentando apenas o
recibo de compra e venda do veículo.
Du rante abordagem foi real izado
pesquisa junto ao sistema ISP SIDS onde
foi constatado que o referido veículo

possuía queixa de FURTO/ROUBO.
Diante o exposto o veículo foi removido
ao pátio do guincho credenciado e o autor
foi preso e encaminhado a Delegacia de
Policia Civil de Borda da Mata para
demais providências. Após pesquisa
junto ao ambiente REDS, foi constatado
que a motocicleta em questão possui
registro de Apropriação Indébita na
cidade de Ouro Fino no dia 03/01/2014,
onde o autor havia se apropriado de
veículo e tomado rumo ignorado.

Um menor é apreendido e dois
homens são presos por posse
ilegal de arma de fogo

No dia 06 de Agosto, APM de BORDA
DA MATA, durante atendimento de uma
ocorrência onde alguns materiais de
furto a residência foram localizados/
recuperados e autores presos, obteve
informações de que o menor infrator R.
H. D.M. B., 17 anos, desocupado, teria
uma arma de fogo calibre .32, e que o
mesmo estaria guardando a referida arma
de fogo no bairro São Francisco, na
residência de um indivíduo de nome C.
A. B., 19 anos, desocupado. De posse
das informações foi feito deslocamento
até a residência do autor onde foi
franqueada a entrada da PM, sendo que
logrou-se êxito em localizar dentro do
guarda-roupas, 01 ARMA DE FOGO
TIPO GARRUCHA CALIBRE 32
ju ntamente co m 0 3 muniçõ es
deflagradas. O autor relatou que a arma
seria de propriedade do menor e que

este teria pedido para que guardasse em
sua casa dando em troca (fornecendo
gratuitamente para consumo, art 33 lei
11.343) dois cigarros de maconha.
Durante a confecção do Reds, a vítima
W. D. A. M., 20 anos, desocupado,
relatou que há aproximadamente duas
semanas, o menor e outro autor de 19
anos, desocupado, estiveram no bairro
Nossa Senhora de Fátima, sendo que
este outro teria utilizado a referida arma
de fogo e efetuado um disparo em sua
direção. Diante o exposto, foi efetuada
a apreensão do menor infrator e prisão
dos dois autores, os quais depois de
passado s pelo P ronto So corro
Municipal, foram conduzidos até a
Delegacia de Polícia de Plantão na
cidade de POUSO ALEGRE juntamente
co m arma de fogo e muni çõ es
apreendidas.

Vidraçaria Souza

Supermercado
Irmãos Machado

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

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

Eleições e Voto Consciente
Importância das eleições, importância do voto
consciente, escolhendo um bom candidato
Introdução
É muito comum ouvirmos que todos
os políticos são iguais e que o voto é
apenas uma obrigação. Muitas pessoas
não conhecem o poder do voto e o
significado que a política tem em suas
vidas.
A importância do voto
Numa democracia, como ocorre no
Brasil, as eleições
são de fundamental
importância, além de
representar um ato
de
ci dadani a.
Po ssi bili tam
a
escol ha
de
represent ant es e
go vernantes que
fazem e executam
leis que interferem
di ret amente em
no ssas
vidas.
Esco lher
um
péssimo governante pode representar
uma queda na qualidade de vida. Sem
co ntar que são o s polí ticos os
gerenciadores dos impostos que nós
pagamos. Desta forma, precisamos dar
mais valor a política e acompanharmos
com atenção e critério tudo que ocorre
em nossa cidade, estado e país.

O voto deve ser valorizado e ocorrer
de forma consciente. Devemos votar em
políticos com um passado limpo e com
propostas voltadas para a melhoria de
vida da coletividade.
Como votar conscientemente
Em primeiro lugar temos que aceitar a
ideia de que os políticos não são todos
iguais. Existem
político s
co rrupt os
e
incompetentes,
po rém muit os
são dedicados e
procuram fazer
um
bom
trabalho
no
cargo
que
exercem. Mas
como identificar
um
bom
po lítico?
É importante
acompanhar os noticiários, com atenção
e critério, para saber o que no sso
representante anda fazendo. Pode-se
ligar ou enviar e-mails perguntando ou
su gerindo ideias para o seu
representante. Caso verifiquemos que
aquele político ou governante fez um
bom trabalho e não se envolveu em

coisas erradas, vale a pena repetir o voto.
A cobrança também é um direito que o
el eit or tem dent ro de um si stema
democrático.
Durante a campanha eleitoral
Nesta época é difícil t omar uma
decisão, pois os programas eleitorais
nas emissoras de rádio e tv parecem ser
to dos igu ais. Pro cure entender os
projetos e ideias do candidato que você
pretende votar. Será que há recursos
disponíveis para que ele execute aquele
projeto, caso chegue ao poder? Nos
mandatos anteriores ele cumpriu o que
prometeu? O partido político que ele
pertence merece seu voto ? Est es
questionamentos ajudam muito na hora
de escolher seu candidato.
Conclusão
Como vimos, votar conscientemente
dá um pouco de trabalho, porém os
resultados são positivos. O voto, numa
democracia, é uma conquista do povo e
deve ser u sado com cri tério e
responsabilidade. Votar em qualquer um
pode ter conseqüências negativas sérias
no futuro, sendo que depois é tarde para
o arrependimento.
Autor: Mendonça, Valda de Souza

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

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos, construção civil e Contabilidade em geral

Av. Alvarina Pereira Cintra,45 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

00
-35
25
4
l.:3
Te
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - 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)

A VIDA É UM
PROJETO
“Um velho carpinteiro estava para se
aposentar. Contou a seu chefe os planos de
largar o serviço de carpintaria e construção
de casa para viver uma vida mais calma com
sua família. O dono da empresa sentiu em
saber que perderia um de seus melhores
empregados e pediu a ele que construísse
uma última casa como favor especial”.O
carpinteiro consentiu, mas, com o tempo,
era fácil ver que seus pensamentos e seu
coração não estavam no trabalho. Ele não se
empenhou no serviço e utilizou mão-de-obra
e matéria-prima de qualidade inferior. Foi
uma maneira lamentável de encerrar sua
carreira. Quando o carpinteiro terminou o
trabalho, o construtor veio inspecionar a casa
e entregou a chave da porta ao carpinteiro.
“Esta é sua casa”, disse ele, “Meu presente
para você”.”Que choque! Que vergonha! Se
ele soubesse que estava construindo sua
própria casa, ele teria feito completamente
diferente, não teria sido relaxado. Agora iria
mo rara numa casa feita de q ualquer
maneira”. As sim aco ntece co no sc o.
Construímos nossas vidas de maneira
distraída, reagindo mais do que agindo,
desejando c olo car menos do q ue O
MELHOR, não empenhamos nosso melhor
esforço. Então, em choque, olhamos para a
situação que criamos e vemos que estamos
morando na casa que construímos.
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Sindicato Rural de Bom Repouso promove
comemoração pelo Dia do Agricultor
Fotos: Marcos Antonio Oliveira.
No dia 27 de
julho, em
comemoração
ao Dia do
Agricultor (28
de julho), o
Sindicato Rural
de Bom
Repouso
promoveu uma
comemoração,
em que às 11h,
na Paróquia de
São Sebastião e
São Roque,
houve uma
missa e logo
após, os
tratoristas e
motoristas
foram
abençoados e
seguiram em
desfile pelas
principais ruas
da cidade.

Manutenção das Estradas Rurais de Bom Repouso

CRAS de Senador José Bento realiza
oficinas com as famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família

As estradas rurais de Bom Repouso continuam sendo cada vez mais melhoradas neste período de estiagem. Em
algumas, a Prefeitura está alargando limpando os barrancos para dar maior visibilidade aos motoristas. Por último
agora, a Estrada Boa Vereda(Capelinha) está recebendo uma atenção especial.

Os encontros no CRAS de Senador
José Bento têm por objetivo suscitar
reflexão sobre temas de interesse das
famíl ias, contri bui ndo para o
fortalecimento dos laços comunitários,
o acesso a direitos, o protagonismo, a
participação social e a prevenção a

riscos.
O Grupo Aprendendo com o Cras que
é sob a condução da Assistente social,
acontece às sextas-feiras.
Já o Grupo de Apoio Psicosocial que
é sob a condução da Psicóloga, acontece
às segundas-feiras.

Candidatos a Deputados inauguram Comitê
Eleitoral em Borda da Mata na Av.Magalhães Pinto

Visita de Ulisses Gomes

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

PANIFICADORA 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

No dia 07 de agosto, o candidato a
Deputado Estadual Ulisses Gomes
esteve visi tando Borda da Mata e
encontrou-se com membros do partido

Visita de Odair Cunha
na Sede do Comitê Eleitoral dele e do
Candidato a Deputado Federal, Odair
Cunha, que esteve na cidade no dia 08,
onde t ambém se encontrou com

membros do partidos, autoridades locais
e aproveitou para fazer uma visita ao
Hospital e ao Lar Monsenhor Pedro
Cintra.

“...Aceite com sabedoria o fato de que o caminho está cheio de contradições. Há momentos
de alegria e desespero, confiança e falta de fé, mas vale a pena seguir adiante...”
Paulo Coelho
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AGOSTO - MÊS DOS PAIS
Um ato de confiança
dá paz e serenidade.

Comprensor 12v Schuz
De R$89,00 por R$79,90

Betoneira Sorrag 400 litros
Preço Incomparável!!

ENTREGAMOS
EM TODA
REGIÃO

VÁRIAS PROMOÇÕES
NA IPÊ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO

Martelete Bosch GBH -2-20D
De R$695,00 por R$649,00

Guincho Moto Mil
de 100 a 200 KG
De R$519,00 por R$469,00

Pistola Pulverizadora Schuz Ar Direto
De R$289,00 por R$259,00

Compromisso da
Ipê no Mês de Agosto
Traga seu orçamento de laje e
garantimos melhores preços!!!

