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Equipe técnica do Cras de Borda
da Mata ministra dinâmica de
grupo no Encontro de Famílias
Uma vez po r mês, aco ntece o
Encontro de F amíli as do Cras
Sebastiana Marques de Borda da Mata
nos bairros do município. No dia 06/03,
as famílias do Centro se reuniram na
Câmara Municipal , onde a equ ipe
técnica do Cras, o assistente social
Luciano Pereira e o psicólogo Valdecir

Vieira ministraram uma dinâmica de
grupo que tratou sobre auto estima.
Enquanto os conversavam sobre o
tema co m o assistente so ci al, o
psicólogo coordenava um encontro com
as crianças que acompanharam os pais
na reunião, onde brincaram e falaram de
maneira descontraída sobre família.

Banda Lira, banda show e bloco de rua
animam Carnaval de Borda da Mata
De 1º a 4 de março de 2014, o Carnaval
em Borda da Mata foi animado todos os
dias pelas tradicionais marchinhas com
a Banda Lira Bordamatense no Coreto
Ageno r de Mell o na Praça Nossa
Senhora do Carmo , no Centro. As

apresentações da banda começaram a
partir das 20 horas e se encerraram por
volta de 22h30min, todas as quatro
noites.
Logo após, no palco montado entre
as praças centrais, a folia seguia com a

Banda Show Beth Bacana até às 2 da
manhã.
O blo co Caminho do Mé foi
responsável pela concentração na tarde
de sábado no Bar Academia da Cerveja,
que reuniu cerca de 300 pessoas.

Carnaval emBorda da Mata

Encontro de
Famílias do
CRAS

Prefeitura de Borda da Mata
altera Código de Postura do
Município sobre o estacionamento
de veículos de carga e descarga
no perímetro urbano e
construção de muros nos terrenos
O Prefeito Edmundo Silva Junior
sancionou a Lei nº 1843/2014, que altera
dispositivos do Código de Postura do
Município de Borda da Mata.
No Artigo 1º da Lei, fica acrescentado
o artigo 92-A com a seguinte redação:
“O tráfego, parada, estacionamento e
servi ço de carga e descarga de
mercadorias, realizado por veículos de
carga no perímetro urbano da cidade de
Borda da Mata ficam sujeitos às normas
especiais estabelecidas por critérios
deste artigo.”
De acordo com a nova redação, os
veícul os de carga e descarga para
abastecer o comércio em geral, só
poderão estacionar em vias públicas
dentro do perí metro urbano nos

seguintes horários: de segunda a sextafeira, nos locais previstos de 6h às
8h30min e das 18h às 21h. Aos sábados
e domingos, só poderão estacionar nos
locais previstos das 8h às 9h e das 18h
às 21h. Haverá tolerância de 30 minutos.
Entre outras alterações, a Lei altera o
Artigo 152 da Lei 506/1967, o qual passa
a ter a seguinte redação: “Construção
de muros com no mínimo 1,80m de
altura”. Para isso, os proprietários terão
prazo de 30 dias, a contar da notificação,
para regularização.
Para conhecer toda a redação da Lei
que altera o Código de Postura de Borda
da Mata, é possível baixar o documento
em PDF do sit e i nstit uci onal da
Prefeitura: www.bordadamata.mg.gov.br.

Preparação para o carnaval
2015 em Borda da Mata
Como todos os anos, a Prefeitura de Borda da Mata é responsável por toda a estrutura necessária para realização da
festa, como palco, banheiros, segurança, ambulâncias, contratação de bandas, decoração e divulgação. No entanto, a
alegria e a festa em si são feitas de foliões, por isso, a Prefeitura sugere aos foliões que se organizem em blocos e procurem
a comissão da festa da Prefeitura com bastante antecedência para que seja feita a divulgação do Carnaval de Borda da
Mata com a programação oficial e desfiles de blocos e juntos, governo e sociedade, possam fazer uma festa bonita e
segura.

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br
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Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
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Borda da Mata sedia evento da
Cemig no Coreto Agenor de Mello
Durante toda a quarta-feira, 26/02,
agentes da Companhia Energética de
Minas Gerais – Cemig estiveram em
Borda da Mata, no Coreto Agenor de
Mell o na P raça Nossa Senhora do
Carmo, no Centro, das 09 às 15 horas,
para orientar a população sobre o uso
da energia el étrica. P or meio do
Programa Cemig na Praça, a Empresa
pretende se aproximar mais e levar
informação de qualidade a seus clientes,
para que a população possa desfrutar
dos benefícios da energia de forma
adequada.
Econo mizar energia elétrica é
fu ndamental
para
t odo s
os

co nsu midores, mas nem sempre é
possível controlar os gastos. Para levar
dicas de economia e orientar a população
sobre como usufruir os benefícios da
energia com segurança e sem exceder
no consumo, os técnicos da Cemig vão
esclarecer dúvidas e conversar de perto
com seus clientes.
Foram distribuídos folhetos e cartilhas
so bre os di rei to s e deveres do
co nsu mi dor de energia, dicas de
economia e orientações para evitar
acidentes com a rede elétrica. Além
disso, na oportunidade, os clientes
também puderam solicitar diversos
serviços.

Crianças da Creche e Cemei de Borda da
Mata participam de festa de Carnaval
No dia 28/02/2014, as crianças da
Creche Municipal Madre Tereza de
Saldanha
part ici param
do
“CarnaCreche”. As professoras pediram
às mães que quisessem mandar o filho

co m fant asi a e, na sexta-fei ra de
Carnaval, a criançada fez folia com
música, confete e serpentina no pátio
da Creche.
No Cemei Professora Ana Maria

Cabral dos Santos, a sexta-feira, 28/02,
também foi de folia. As crianças de
máscaras, produzidas pelas professoras,
e de fantasias enviadas pelas mães
fizeram a festa.

Carnaval no Cemei

Carnaval na Creche
Evento Cemig
na Praça

Secretaria de Saúde de Borda da Mata promove
“Caminhada da Saúde” com idosos e hipertensos

Alunos do Projeto Minas Olímpica
de Borda da Mata participam
de atividades aquáticas
Os alunos do Projeto Minas Olímpica
de Borda da Mata participaram, no mês
de fevereiro, de uma atividade diferente
das aulas que acontecem três vezes no
Po liespo rti vo. Acompanhados do
co ordenado r do pro jet o, Ro dri go
Tavares, da professora Rosi Chicano, da
diretora do Setor de Esporte, Regina

Moreira, e do assistente esportivo,
Thiago Sena, as crianças passaram o dia
na piscina em um sítio no município.
Mas não é apenas di versão, as
crianças t iveram
brincadeiras
educativas e aula de natação, todas as
atividades aquáticas são de acordo com
o Projeto do Governo do Estado.

A Caminhada da Saúde promovida
pela pel as equ ipes do Pro grama
Estratégia Saúde da Família da Secretaria
de Saúde e Setor de Esporte de Borda
da Mata reuniu idosos, hipertensos e
diabéticos no dia 26/02/2014 na Avenida
Olivo Megale para as atividades que
marcaram o retorno do evento em 2014.
A Caminhada teve início em agosto de
2013.
O projeto que começou apenas com a
UBS Nossa Senhora de Fátima agora
co nta co m todas as equ ipes do

Programa Estratégia Saúde da Família de
Borda da Mata. São quatro equipes:
bairro Santa Cruz, duas equipes do
Centro que atendem na UBS Monsenhor
Pedro Cintra e Nossa Senhora de Fátima,
que juntas fazem o atendimento de toda
a população urbana do município.
Os participantes se concentram em
frent e a Academia ao Ar Livre na
Avenida, onde as técnicas e enfermeiras
fazem a aferição de pressão arterial, em
seguida, a professora de Educação Física
e diretora do Setor de Esporte, Regina

Mo rei ra, mini stra ati vidades de
alongamento. Dali, seguem para o Clube
de Campo, o nde fazem novamente
alongamento e tomam lanche. Após as
atividades, um ônibus da Prefeitura
leva os senhores e senhoras de volta
aos respectivos bairros.
A adesão a Caminhada da Saúde de
Borda da Mata cresce a cada edição,
que acontece de 15 em 15 dias, sempre
às 8h. No dia 12 de março, acont ece
a segu nda edi ção do eve nt o de
2014.

Alunos do Projeto
Minas Olímpica
durante as atividades
no sítio

Caminhada da Saúde promovida pelo CRAS

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

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

AGORA COM PRENSADORA DE TERMINAIS
HIDRÁULICOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS
DE 3/16 A 2 POLEGADAS
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Cras de Borda da Mata reúne
famílias no bairro Santa Cruz
para exibição de filme
O Cras Sebastiana Marques de Borda
da Mata deu início a um novo projeto
no Bairro Santa Cruz, no dia 25/02/2014,
o CineCras. Durante o Encontro de
Famílias no bairro, foi exibido o filme “O
Menino de Ouro”.
O filme, que conta a história de um
casal que adota um garoto, mostra de
uma forma sensível e divert ida a

dinâmica das relações familiares. O
“cinema” foi montado na rua em frente a
Escola Municipal Antônio Marques da
Silva. Várias famílias e crianças se
acomo daram nas cadeiras e nas
proximidades para assistirem ao longa.
O CineCras faz parte do Encontro de
famílias e voltará para o bairro no
próximo dia 25 de março.

Dia da “D” da campanha de vacinação contra HPV em
Borda da Mata imuniza 63 meninas de 11 a 13 anos
No Dia Internacional da Mulher, 08
de março de 2014, aconteceu em Borda
da Mata o Dia “D” da campanha de
vacinação contra HPV para meninas de
11 a 13 anos, no Centro de Saúde
Benedito Cobra Neto, das 08h às 17h.
Neste dia, 63 meninas compareceram e
receberam a primeira dose da vacina. A
campanha cont inu a nas esco las e
postos de saúde até o dia 18/03 em

Borda da Mata.
A vacina contra o vírus HPV foi
inserida no calendário de vacinação pelo
Ministério da Saúde em 2014. Mais de 4
milhões de meninas em todo o país entre
11 a 13 anos receberão a vacina. Em 2015,
a vacina será ofertada também para
meninas de 9 e 10 anos. De acordo com
o ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
o início da vacinação nas escolas e a

import ânci a da imu nização para a
prevenção do câncer de colo de útero
precisam começar cedo. “Nós
pretendemos vacinar 80% das meninas
de 11 a 13 do Brasil com a campanha
contra o Câncer de Colo do Útero, o
terceiro que mais atinge as mulheres. Para
isso a vacina estará disponível nos 36
mil postos de saúde e escolas da rede
pública.”

CineCras no
bairro Santa
Cruz em Borda
da Mata
Vacinação
contra HPV em
Borda da Mata

Bom Repouso recebe nova Viatura
Policial para a Polícia Militar
No dia 27 de fevereiro, em Extrema o
CONSEP (Conselho Comunitário de
Segurança Pública) de Bom Repouso,
representado pel a sua presi dente
Imaculada Conceição Mota recebeu, das
mãos do Tenente Coronel Izaldo Teixeira,
as chaves de uma nova viatura Uno
Way para a Polícia Militar de Bom
Repouso, que ajudará na patrulha e
segurança da cidade.
Solenidade de entrega da Viatura em Extrema

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

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

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)

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.
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Carnaval em Tocos do Moji supera expectativa e já é referência na região
O Carnaval 2014 em Tocos do Moji
mais uma vez supero u t odas as
expectativas contando com milhares de
foliões os quais dançaram ao som de
muita Marchinha e se contagiaram com
o ri tmo al ucinant e da Banda
Generat ions, além de curti rem o
grandioso desfile do Bloco Chuchu
Beleza.
A Festa iniciou-se no dia 28/02 com
um esqu ent a ao so m de mui ta
Marchinha com os Turrões, seguida de
som Eletrônico no Palco central. No
Sábado 01/03, a cidade foi “invadida”
por milhares de visitantes que durante
o dia se refrescaram nas Cachoeiras do
Município e a noite foram embalados
pelas Marchinhas com os Turrões,
seguido de um Show maravilhoso da
Banda Generations. No Domingo 02/03
às 14h as atenções se voltaram para a

tradicional partida de futebol entre os
times das Lacraias e Mocréias no
Estádio Municipal (detalhe: todos os
componentes deviam estar vestidos de
mulher), e novamente a partir das 21h,
muita Marchinha com os Turrões,
segu ido de Show com a Banda
Generations. Na Segunda Feira, dia 03/
03, Desfile do Bloco Chuchu Beleza com
o Tema: “O lixo virou Luxo”. Após o
desfile o Prefeito Toninho Rodrigues
juntamente com o Vice Zé Armando
subiram ao Palco e agradeceram a todos.
Em segu ida, Sho w com a Banda
Generations. No dia 04/03, Terça Feira,
encerramento da Festa com Show da
Banda Generations à partir das 21h.
O Lixo virou Luxo; essa foi à proposta
para este ano. A idéia foi juntar Carnaval
e conscientização e para isso contamos
com a genialidade do José Vitor para

compor o Samba Enredo; a criatividade
do Carnavalesco Di nho e seus
co laborado res; a di spo si ção e
organização do Mestre da Bateria Nino,
o talento dos Puxadores Celso, Elias e
Cibele, além da participação especial do
Saíd da Cu íca e o Brambi la do
Cavaquinho (ambos da Escola Tri
Campeã do Carnaval de São Paulo, a
Mocidade Alegre). Ao Vaguinho e ao
Edivan pela competente administração
a frente do Bloco Chuchu Beleza; além
de todos os participantes das Alas, bem
como os destaques e a todo Bloco
Chuchu Beleza.
Agradecemos a Polícia Militar na
Pessoa do Comandante José Luiz dos
Santos, (Destacamento de Tocos do
Moji) pelo policiamento ostensivo
durante o carnaval; pelo fato de não ter
havido nenhum arrombamento as

residências, nenhum furto de veículos,
e, nenhum evento grave que tivesse
colocado em risco a segurança dos
foliões.
A posteriori a Festa eu, Vanderlei
Carlos da Silva, em nome do Secretário
de Cu ltura Jo sé Vitor, gostaria de
agradecer a Prefeitura na Pessoa do Prefeito
Toninho Rodrigues e a Câmara de
Vereadores, dos quais não faltou apoio. A
todos que colaboraram com serviços, ideias,
e até mesmo com críticas construtivas para a
realização do Evento. Foram dias de muito
trabalho e preocupação, além de muita
criatividade, para que a cidade estivesse
devidamente preparada para receber
moradores e visitantes. Não quero aqui citar
este ou aquele e sim pedir que Deus abençoe
de verdade aqueles que estiveram conosco
nessa empreitada de sucesso. Ano que vem
tem Mais!

Esses foram os principais momentos de um dos melhores Carnaval da região realizado com total participação popular na preparação

Graças a Eduardo Azeredo,
Tocos do Moji é contemplada
com uma Viatura Policial nova
O município de Tocos do Moji foi
contemplado neste mês com mais uma
Viatura Policial, que é um Uno Zero
quilômetro. Esse veículo, que dentro
do plano de melhorar a segurança
pública do Estado de Minas Gerais, do
Governador Antonio Anastasia, é um
dos que foram enviados a mais algumas
cidades. Tocos do Moji só conseguiu
entrar nesta ação graças ao apoio do
E x-Depu t ado Federal Eduardo
Azeredo, que após conversa com o
prefeit o Toninho Rodrigues qu e

sol icit ou a el e qu e pedisse ao
Comandante da PM de Mi nas, que
destinasse esse carro ao município.
Azeredo então entrou em contato com
o Comandante e imediatamente seu
pedido foi acatado e graças a Eduardo
Azeredo e o prefei to To ni nho
Rodrigues, a população de Tocos do
Moj i po de co nt ar com mais est e
benefício, benefício este que traz, além
de segurança, mai s tranquilidade a
po pul ação, pro porcio nado melhor
qualidade de vida.

Time dos Caetanos vence campeonato de futebol
society no bairro Espraiado em Tocos do Moji
No dia 09 de março, houve uma manhã
espo rtiva no Bairro Espraiado , no
município de Tocos do Moji, com a Final
do Campeonato So ci ety, onde as
equipes do Moji e Caetanos fizeram um

jogo emocionante. Ao final da partida
o t ime do s Caet anos sagrou -se
Campeão.
“Parabéns a t odas as equi pes
participantes e ao organizador Luciano.

Agradecemos a Polícia Militar na pessoa
do Sargento José Luiz dos Santos e a
Prefeitura de Tocos do Moji pelo total
apoio ao evento”, diz o Secretário de
Cultura, José Vítor da Rosa

Entrega da
Vaiatura nova
à Polícia
Militar pelo
prefeito
Toninho
Rodriigues e o
vice Zé
Armando

Final do campeonato no bairro Espraiado em Tocos do Moji

CRAS de Tocos do Moji comemora Dia Internacional da Mulher com Cartão Comemorativo
No dia 06 de março, em Tocos do
Moji, foi realizada a primeira reunião do
ano das famíl ias beneficiárias do
programa Bolsa Família no município,
Na ocasião foi comemorado o Dia
Internacional da Mulher. Para esta
reunião também foram convidados o
grupo da terceira idade e o grupo das

gestantes participantes de programas
desenvolvidos pelo CRAS local.
A palestra central do encontro teve
como tema: “A saúde da Mulher” e ficou
sobre responsabilidade da equipe do
PSF de Tocos do Moji.
Com uma presença significativa de
mais de 70 participantes, ficou clara a

disposição e o comprometimento das
famílias que participam das atividades
desenvolvidas pelo setor da Assistência
Social no Município e segundo Ronaldo
José Leandro, Chefe do Departamento
de Assistência e Promoção Social de
Tocos do Moji, “se muito já avançamos,
muito ainda temos por conquistar e a

participação ativa destes participantes
em todas reuniões do CRAS nos motiva
e
só
faz
aumentar
nossa
responsabilidade e conscientizar de que
so zinho s não chegaremos a lugar
nenhum e somente com parcerias como
a deste evento da qual tivemos como
parceiros o PSF poderemos avançar e

atingir nossos objetivos.”
Ronaldo aproveita para fazer um
agra deci men t o espec i al a t o do s
integrantes do PSF de Tocos do Moji
pela bril hant e pal estra que mui to
enriqueceu o evento.
O Prefei to To ni nho Ro dri gu es
part i ci po u do event o e em su as
palavras parabeni zou a equipe do
CRAS pe l a i n i ci a t i va e pe l o s
t ra bal ho s desen vo l vi do co m as
famílias referenciadas no Município
e em su as pal avras pro feri das a
pl a t ei a
par aben i zo u
as
ho m enage adas
pel o
Di a
Int ernacio nal da Mul her, ci t o u a
importância da mulher na sociedade
at u al e fri so u as c o nqu i s t as
conseguidas por elas a custa de
muita luta ao longo dos tempos
Na ho me nagem fi na l t o das
receberam um botão de rosa e um
cartão comemorativo.
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Meninos de Bom Repouso nascidos em 1999/2000
participam de “Peneira do Palmeiras” em Pouso Alegre
O evento foi marcado pelas autoridades, como a presença do Prefeito de Bom Repouso Edmilson Andrade
A Prefeitura de Pouso Alegre, através
da Secretaria de Esportes e Lazer, no dias
22 e 23 de fevereiro ofereceu aos jovens
atletas nascidos 1999/2000 a Avaliação
Técni ca da S.E. Palmeiras com a
presença do Observador Técni co
Edvaldo Marques – Palhinha. Esta
avaliação foi realizada no Estádio Irmão

Gino Maria Rossi “Manduzão” e teve a
presença de mais de 250 atletas . A
ci dade de Pou so Alegre esteve
representada pelas equipes Show de
Bola , Guarani , Forcraques, Estrela Azul,
R. A. Soccer e também receberam as
cidades de Monte Sião , Cachoeira de
Minas , São Gonçalo Sapucai, Santa

DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Homem é preso por conduzir
veículo sob influência de álcool
e substância psicoativa
No dia 04 de março,
durante patrulhamento da
festividade carnavalesca, a
equipe de pol ici ai s Sub
Tenente Pau lo, So ldado
Marcelo , 3 º Sargento
Carvalho , 3 º Sargento
Junqueira, Soldado Lima,
Soldado Eduardo e Soldado
Hewandro , visu ali zou o
veículo FORD FIESTA, cor
branca da ci dade de
Petropolis/RJ, transitando na
contramão de direção, o qual
era conduzido pelo autor B. R. M., 37 anos, empresário. No momento da abordagem
foi possível visualizar que o mesmo se encontrava com hálito etílico e olhos
avermelhados. Foi solicitado ao autor os documentos de porte obrigatório, sendo
que este apresentou o CRLV do veiculo e sua CNH a qual estava vencida. Durante
busca no interior do veiculo foram localizados no porta luva um pote metálico o
qual continha em seu interior duas pequenas barras de substância semelhante à
maconha, além de ou tros equipamentos usados no preparo do referido
entorpecente. Ao ser perguntado ao autor se este desejaria realizar o teste do
bafômetro este negou. Foram confeccionadas autuações de trânsito pertinentes ao
fato e o veículo removido ao auto socorro. Diante o exposto o autor foi preso,
encaminhado ao HPS, e posteriormente a Delegacia de Plantão.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Rita do Sapucaí, Congo nhal, Bom
Repouso, Ipuíuna, Silvianópolis, São
Sebastião da Bela Vista e Estiva . Foi um
sucesso e todos os jovens atletas que
sonham ingressar numa equipe e se
tornarem atletas profissionais puderam
mostrar o talento e depois o Observador
Técnico - Palhinha informará quem irá
fazer a avaliação Final no C.T. da S.E.
Palmeiras . O evento foi marcado pelas
au toridades, como a presença do
Prefeito de Bom Repouso Edmilson
Andrade; a Secretária de Esporte de
Estiva , Ana Paula; Secretário de Esporte
de Congonhal, Toninho; Secretária de
Esporte de Silvianópolis, Carol Beraldo.

Treino da escolinha em Bom Repouso

Equipes da Escolinha de Futebol Meninos de
Ouro de Bom Repouso participa de torneio
de aniversário do município de Consolação

No dia 08 de março, a equipe de futebol da Escolinha Meninos de Ouro de Bom Repouso, comandada pelo Professor
Antonio Renê Mendes participou de um torneio de aniversário da cidade de Consolação. Além de Bom Repouso e
Consolação, participaram ainda equipes de Careaçu e Brazópolis.

Retiro Espiritual “Levanta-te e Anda”
durante o Carnaval em Bom Repouso

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

A comunidade Magnificat de Bom Repouso realizou durante os dias de carnaval seu 32º retiro de carnaval 2014
com o tema “Levanta-te e anda”, que contou com a presença de muitas pessoas durante o encontro que
aconteceu na casa de formação Nossa Senhoras das Graças.
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Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!
Vende-se uma Parati - Branca - 4 portas Ano 98 Modelo 99 - GL MI 1.8 - Completa
Ar condicionado - Direção Hidráulica Alarme - Trava elétrica Roda de liga leve - em perfeito estado.
Tratar pelo Telefone:(35)9812-9424

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma
e Teste Ergométrico.

- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

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

Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
Filial: Cervo-3445-5000
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
APROVEITE AS
PROMOÇÕES DO
MÊS DE MARÇO NA

Fogão
Caipira
com
churrasqueira R$620,00
por
R$520,00

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção
Luminária/
Ventilador
Nautica R$63,00
por
R$56,00

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

Lavadora
de
pressão
Tekna
1650W R$279,00
por
R$249,00

Roçadeira Tramontina a fio
R$209,00 por R$188,00

Roçadeira Nakashi Mitsubishi TU26
R$1.350,00 por R$1.260,00

Furadeira
de
Bancada
Schulz R$369,00
por
R$329,00

Três lojas para melhor atendê-lo
Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

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

ENTREGAMOS
EM TODA
REGIÃO

* Promoção até 15/04/2014 ou enquanto durar o estoque.

Ipê Lajes pré e
Materiais
de Construção

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

