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6° Encontro do Grupo de Estudo sobre
Educação Infantil acontece em Borda da Mata

Encontro no Clube Literário

O Departamento Municipal de
Educação de Borda da Mata
promoveu nos dias 03 e 04 de
julho o 6° Encontro do Grupo de
Estudos Proinfância. São
palestras, oficinas, apresentações
e visitas às escolas da cidade com
o intuito de trocar experiências
sobre educação infantil durante
todo o dia. Professores de Borda
da Mata e de outras 20 cidades
mineiras participaram do encontro
no Clube Literário.
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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.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

 Praça Antonio
Megale

Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562

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

Rua Cel. José Inácio, 190
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

O f i c i n a  d e  L a z e r,  C u l t u r a  e  I n i c i a ç ã o
Prof is si ona l ,  u ma associ aç ão  sobrev iven te
A Oficina de Lazer, Cultura e Iniciação

Profissional é uma associação sem fins
lucrativos, reconhecida como “Utilidade
Pública Municipal”, que vem trabalhando
em prol de crianças e adolescentes de
Borda da Mata desde Junho de 2011,
quando foi revitalizada.

Com um perfil artístico e musical, a atual
diretoria desta entidade tem se
empenhado no trabalho voluntário,
promovendo encontros semanais no
Fórum Mário Martins, com a permissão e
incentivo de MM. Juiz de Direito, Dr. Helio
Wagner Araújo Júnior e também com o
apoio da DD. Representante do
Ministério Público, Dra. Maria Regina
Capelli, bem como a orientação e a
preciosa ajuda da Assistente Social, Sra.
Cláudia Gonçalves de Andrade Coutinho.
Além dos encontros semanais com os
alunos, a OLCIP tem realizado pequenas
oficinas na sala de ensaio da Professora
Maria Rita Bertolaccini e no estúdio do
Músico Poli Brandani; é o caso do Projeto
“Montagem de textos e apresentações
teatrais” e do Projeto “Composição de
letras e canções”.

É importante esclarecer que a linha de
trabalho desta diretoria e de todo o
trabalho voluntário exercido nesta
entidade, até o momento, tem sido
preponderantemente cultural, musical e
artístico. Consequentemente, haverá
resultados sociais, pois a cultura esclarece
e reconhece, abre caminhos e deflagra
capacidades. Para isto, trabalhamos em
contato direto com crianças, adolescentes
e pais. Nesta proximidade, já pudemos
verificar diversos resultados positivos.
Um deles foi durante a apresentação da
Festa do Milho, onde os alunos deram
um verdadeiro show de consciência
cidadã.

Queremos continuar nosso trabalho,
que tem como prioridade a liberdade de
expressão, principalmente através da Arte.
Não é difícil encontrar alunos da OLCIP
que saibam exatamente o que querem da
cidade, das pessoas e da própria vida;
que saibam opinar sobre músicas, sobre
autores, sobre livros, que saibam opinar
sobre ações públicas nas quais suas vidas
estejam envolvidas. Que saibam seus
direitos, seus deveres; que saibam da
liberdade garantida pela Constituição
Federal e da proteção garantida pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para continuar nosso trabalho
precisamos de mais apoio público e
privado. Precisamos de recursos que nos
permitam ter um lugar que seja próprio da
OLCIP e seja digno de receber os alunos
e os voluntários. No momento, estamos
sobrevivendo com recursos provenientes
do Poder Judiciário, sob a liberação de
Dr. Helio Wagner Araújo Júnior, Juiz de
Direito, a quem nossos alunos chamam
de “Melhor Amigo”. Temos muito a fazer:
precisamos de um eletricista, um
marceneiro, um pintor, pessoas que
tenham facilidade na decoração e no
paisagismo para transformar um lugar
precário em um lugar atrativo para os
alunos e voluntários. Precisamos de
artesãos, costureiras, fotógrafos,
motoristas, músicos, enfim, quem desejar
trabalhar voluntariamente e souber
alguma coisa boa que ajude no
funcionamento da OLCIP.

A documentação e a contabilidade da
OLCIP já conta com o trabalho voluntário
de Anacleto Portugal Gonçalves e seus
funcionários: A Top System assumiu a
contabilidade da associação. Hoje, a
OLCIP está devidamente regularizada
mediante à Receita Federal e outros órgãos
oficiais. Recebemos também, nos ensaios
semanais, o auxílio do Professor Antonio
Carlos Rezende, que nos ajuda na
convocação das crianças, na disciplina e
organização dos ensaios. As conselheiras
tutelares Marcela e Cláudia transportam as
crianças que vem do bairro Santa Cruz para
os ensaios semanais.

Para aqueles que desejam contribuir,
conheçam as ações da OLCIP:

Sobre as ações culturais, até o momento,
foram realizados os seguintes projetos:

1- Projeto de Leitura e arrecadação
de livros literários.

2- Projeto “Encontro de Folia de
Reis de Borda da Mata”.

3- Projeto “Composição de letras e
canções”.

4- Projeto “Montagem de textos e
apresentações teatrais.

5- Projeto “Coral”.
6- Projeto “Oficina de Percussão

Corporal”.
Para Agosto, além de alguns dos mesmos

projetos seguirem adiante, aguardamos os
seguintes:

1- Projeto “Contação de histórias e
desenhos”.

2- Projeto “Oficina de pintura em
tela.”

3- Projeto “Aprendendo Fotografia
e filmagem”.

            Neste ano de eleições, é
importante lembrar que a Oficina de Lazer,
Cultura e Iniciação Profissional não possui
característica política, não representa
nenhum partido nem candidato. Mas
acreditamos que todo candidato e partido
de bem, assim como toda sociedade de
bem apoiaria o trabalho da OLCIP, porque
é um trabalho de bem, para o Bem.

Diretoria da OLCIP:
Maria Rita Costa Bertolaccini -

Presidente
Antonio Policarpo dos Santos Brandani

– Vice-presidente
Wanderley Gonçalves Alcebíades – 1º

secretário
Adalgisa Silva Couto– 2° secretário
Luís Emílio Coutinho de Rezende – 1º

tesoureiro
 João Bertolaccini Júnior – 2º tesoureiro
Ana Teresa Oliveira Nogueira –

conselheira fiscal
Gláucia Brandão Guilherme – conselheira

fiscal
Elenir Paolielo – conselheira fiscal
Jefferson Pereira Barbosa – suplente

conselheiro fiscal
Waldivino Aparecido de Oliveira Rosa –

suplente conselheiro fiscal
Hamilton Ribeiro – suplente conselheiro

fiscal
Maria Rita Costa Bertolaccini

Professora da Rede Municipal de
Ensino , Presidente da OLCIP

Oficina de Lazer, Cultura e Iniciação
Profissional:

olcipbordadamata@gmail.com
Facebook: Curta nossa página:

Oficina de Lazer, Cultura e Iniciação
Profissional

6° Encontro do Grupo de Estudo sobre
Educação Infantil acontece em Borda da Mata

O Departamento Municipal de
Educação de Borda da Mata promoveu
nos dias 03 e 04 de julho o 6° Encontro
do Grupo de Estudos Proinfância. São
palestras, oficinas, apresentações e
visitas às escolas da cidade com o intuito
de trocar experiências sobre educação
infantil durante todo o dia. Professores
de Borda da Mata e de outras 20 cidades
mineiras participaram do encontro no
Clube Literário.

De acordo com a diretora do
Departamento de Educação, Gláucia
Brandão Guilherme, “esse grupo de
estudos foi formado num encontro em
Belo Horizonte, com assessoria
pedagógica do Governo Federal; com a
mudança do governo, outros estados
foram contemplados com a assessoria e
nós que já estávamos engatinhando
decidimos continuar nos encontrando,
discutindo e estudando a Educação
Infantil.” Gláucia ressalta que, como
resultado dos estudos, foi organizado o
livro “Orientações para Trabalho na
Educação Infantil”, o qual foi entregue
a todos os participantes.

No  primeiro dia do  evento, a

supervisora do Cemei Professora Ana
Cabral dos Santos, Cleide Moreira
Nunes, falou sobre Projetos na Educação
Infantil. As professoras Michely da
Creche Madre Tereza Saldanha e
Estefânia do Cemei  relataram
experiências sobre leitura, contação de
histó rias e músicas infantis,
respectivamente. No período da tarde,
os professores visitaram o Cemei. De
volta ao clube, o professor e escritor
Cristiano José Oliveira, de Pouso Alegre,
ministrou a oficina “O Mágico de Oz”
fazendo o contraponto com a educação
infantil. A professora Eva Wilma, do
Centro Educacional Infantil (CEI) Santa
Rita/Guaxupé, falou sobre o trabalho
com bebês.

No segundo dia, 04/07, o evento
contou com a palestra “Inclusão no
Ensino Regular” com o psicólogo da
APAE de Borda da Mata, Luiz Gustavo
Prado de Oliveira. A pro fessora e
coordenadora da Formação Continuada
de Professores do NAME de Ribeirão
Preto, Cláudia Yazlle, falou sobre
“Educar, Cuidar e Brincar na Hora
Certa”. 

Os professores visitaram a Creche
Madre Tereza Saldanha e em seguida
ouviram relatos de experiências sobre
jogos pedagógicos com a professora
Maria do Carmo Moreira da Escola
Francisco Souza Costa. A professora
Maria Valdete Costa Delfino da Escola
Diva Ribeiro dos Santos falou sobre o
projeto desenvolvido na esco la
“Emoções? Tiro  de Letra!” e as
professoras Elenize Moreira de Lima
Fernandes e Josiane de Mira Santos da
Escola Antônio Marques da Silva junto
com a coordenadora da escola, Ivone
de Cássia Fernandes Ol iveira,
apresentaram os resultados do projeto
ainda em andamento “Quem sou eu?”.

Alunos da Escola Municipal Antônio
Marques da Si lva f izeram uma
apresentação teatral que encantou todos
os professores. Ao final dos períodos,
os profissionais discutiram os assuntos
expostos no Seminário. O próximo
encontro do Grupo de Estudos está
marcado para o mês de novembro em
Monte Santo de Minas.

Fonte: Assessoria de Imprensa
Prefeitura de Borda da Mata
 
 

Farmácia de Minas
em Senador José Bento
recebe cerca de 60 mil

reais em medicamentos
Os moradores de Marmelópolis e

Senador José Bento contam com mais
duas unidades das Farmácias de Minas,
que disponibilizaram 240 itens em
Marmelópolis e 150 em Senador José
Bento. Os grupos dos medicamentos
encontrados nas  farmácias são: anti-
inflamatórios, analgésicos,
antidepressivos, antialérgicos,
diuréticos, descongestionantes entre
outros. 
   O programa Rede Farmácia de Minas

garante o acesso da população  a
diversos medicamentos, por meio da
Assistência Farmacêutica para atenção
à saúde do SUS.

 O Superintendente da SRS de Pouso
Alegre, Gilberto Carvalho Teixeira,
reafirmou a importância da Rede. “As
unidades vem para integrar o Sistema
Municipal de Saúde e vão garantir o
acesso aos medicamentos, cumprindo o
princípio da integralidade nas ações do
SUS”.
  A Secretaria do Estado  de  Saúde

investiu em Marmelópolis R$ 85 mil e o
município R$ 31.400,00. Em Senador José
Bento, o governo investiu R$ 55.200,00 
sendo R$ 30.933,24 em medicamentos; já
o  município investiu R$ 73.697,33 na
unidade e R$ quase R$ 30 mil em
medicamentos. 

Encontro sobre Educação Infantil
no Clube Literário

Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MGFOX Venha  conferir

nossos  preços!!!PAPELARIA

Parabéns Borda
da Mata - 88 anos
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Está chegando o Inverno...
É a hora certa de fazer peelings...
Para manchas, estimulação de
colágeno, rugas e flacidez.
Peeling de Cristal e Peeling Químico.

Excelentes Novidades
- Depilação definitiva  a  laser - Light Sheer.

- Carboxiterapia para flacidez, estrias e
gordura localizada.

- Radiofreqüência para celulite,
flacidez corporal e facial.

- Vibrocell para gordura localizada.

Centro de Estética Avançada
Tatiana Di Russo

Rua Alfeu Duarte, 123
Tel.:3445-2237/9967-9999

Bairro São Judas Tadeu
Borda da Mata

Grandes tratamentos com pequenos preços!!!

Grande promoção de
 tratamentos corporais.

Começa a construção do
Centro de Exposição na antiga

Estação em Borda da Mata
A refo rma da antiga Estação

Ferroviária de Borda da Mata já teve
início neste mês de julho. Segundo a
Secretaria de Obras, ali será construído
um Centro de Exposição  que a
Prefeitura pretende ceder a Associação

Frutos da Terra para expor seus
artesanatos.

Essa obra está sendo fei ta com
recursos de 200 mil reais conseguido
pelo Vereador Quirino Zé do Povo, por
intermédio de emenda parlamentar.

Início da
construção do

Centro de
Exposição na

Estação

Escola do bairro Santa Cruz
em Borda da Mata ganha

quadra poliesportiva
O Projeto da Prefeitura de Borda da

Mata em constru ir quadras
poliesportivas em todas as escolas
municipais que integram o projeto
“Escola Modelo” continua a todo vapor.
Desta vez, a escola que está sendo
beneficiada é a Escola Francisco

Marques da Silva, do bairro Santa Cruz,
que está ganhando uma quadra, até com
arquibancada. Segundo a Secretaria de
Educação, essas quadras facilitam muito
a vida dos alunos que não necessitam
mais se deslocarem para outros lugares
para a prática de Educação Física.

Quadra da
escola da

Santa Cruz

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

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

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

Anuncie no site do Tribuna Popular - média de 500 visitas por dia
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Dona Tereza
Brandão
recebeu

familiares e
amigos para
comemorar

seu aniversário
na Casa do
Compadre.

Parabéns Dona
Tereza!!!

Sociais

Dr.  Narcy de
Melo Filho
recebeu parentes
e amigos para
comemorar seu
aniversário na
Casa do
Compadre.
Parabéns!!!

Familiares e
amigos
comemoraram
os 90 anos de
Dona Carminha
Megale, na
Casa do
Compadre,

com a participação
especial de Padre
Paulo que
abençoou a vida
longa de Dona
Carminha, que
recebeu os
cumprimentos dos
presentes nesta
data tão especial
para ela.
Parabéns!!!

A Casa do Compadre também participou da Festa do Milho 2012, quando
cedeu seu espaço para a confecção das guloseimas apreciadas na festa.

Camaleão Fest
23/06/12

A Casa do Compadre parabeniza  Mauricio
Flauzino - Camaleão do Rock pelo belo trabalho realizado

junto a juventude bordamatense incentivando a cultura musical.
Juntamente com Cláudia Jóia e Mauricio Flauzino, organizadores do

evento, agradecemos a presença de todos, Irmãs Dominicanas,
familiares dos jovens componentes das bandas e demais bordamatenses.

Primeira festa junina do Cemei
reúne cerca de 600 pessoas

Cerca de seiscentas pessoas entre
pais, professores, alunos e visitantes
participaram da primeira Festa Junina do
Cemei Professora Ana Maria Cabral dos
Santos, realizada na tarde de sábado, dia
30/06.  

No cardápio teve pipoca, canjiquinha,
arroz doce, pizza, esfirra, pastel e até
fondue de chocolate. Houve sorteio
vários prêmios, entre eles TV de LED,
bicicleta, celular e aparelho de DVD.

Todos os alunos, inclusive os bebês
participaram das apresentações. A
direção do Centro Educacional agradece
a todos que part iciparam e aos
 funcionários  e  vo luntários  que
trabalharam para fazer a festa acontecer
“ a primeira festa do Cemei foi um
sucesso.”

Fonte: Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Borda da Mata

Crianças na
Festa do
Cemei

Comunicado – Amor Vida Animal
A  diretoria da Associação Sociedade Protetora dos Animais AVA – Amor Vida Animal, convida seus

sócios para suas assembléias a serem realizadas nos dias 18 de Julho, 01 e 08 de Agosto de 2012 às
19h. As Assembléias serão realizadas na sede da Guarda Mirim Irmã Martha que se localiza na Rua
José Francisco dos Santos Júnior, 315, centro, de Borda da Mata. 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.
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Eleições 2012 - Veja quem são os candidatos em Borda da
Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento

Para as eleições municipais deste ano, os
municípios já registraram suas candidaturas a
prefeito/vice e vereadores. Veja como ficou as

coligações e quem são os candidatos:
 Em todas as cidades, Borda da Mata, Tocos do

Moji, Bom Repouso e Senador José Bento, duas
chapas disputam a vaga de prefeito e vice e foram

formadas as coligações para vereadores.

Veja como ficou em cada cidade:

Borda da Mata
Eleitores – 12.856

Coligação PT/PV - “Continuidade e
Compromisso”

Prefeito: Edmundo Silva Junior
(Edmundo)(PT)

Vice-Prefeita: Dr.ª Rosângela L. Rocha
Monteiro(PV)

Vereadores:
Luiz Malvacine Rodrigues (Luiz Malvacine)
Jucemar Pereira de Siqueira (Painho)
Jorge Pereira Filho (Jorginho)
Benedito Carlos de Faria (Tengo)
Alexandre Barbosa de Almeida (Xandão)
Rogério Cândido de Melo (Rogério)
Jair Antonio de Alvarenga (Jair Alvarenga)
Paulo Sérgio de Lima (Paulinho Marcha-Lenta)
Sendeval Serapião da Silva (Val)
Jefferson Estevão Pereira Nascimento (Jefferson Nascimento)
Júlio Augusto Costa (Julinho Costa)
Antonio José de Oliveira Salgado (Totonho)
Regina Maria Moreira de Mello (Regina Moreira)
Magali das Graças Ribeiro (Magali da Santa Cruz)
Vera Lúcia Dias (Vera Dias)
Maria Margarete da Costa (Margarete)
Laene B. Junqueira Dias de Souza (Laene)
Eva Marli da Silva (Marli)

Coligação (PDT, PSL e PMN) -
“Partido”

Prefeito: Vicente Batista dos
Santos(Vicente)(PDT)

Vice-Prefeito: Juscelino Pereira
(Juscelino)(PDT)

Vereadores:
Alenire da Silva (Alenire)
Fábio Machado de Almeida (Fábio Machado)
Hebert Nilson Toledo (Hebert do Nilsinho)
Helena Maria da Silveira (Helena do Ivo da Pamonha)
Jesus Raimundo Xavier (Barraca)
Jilmar Pereira dos Santos (Jilmar)
José Julio de Toledo Junior (Junior)
Juarez Floriano de Sá (Juarez)
Karina Cristina de Meireles (Karina)
Luiz Sidnei Rodrigues (Ney Ratinho)
Maria Lucia Junqueira Santos Costa (Lucia Junqueira)
Moacir Donizete de Carvalho (Moacir)
Nilson Pereira de Toledo Filho (Nilsinho)
Rita de Cássia Euzébio (Rita Cássia)
Rodrigo José de Souza (Rodrigo Tódynho)
Rosimary da Silva (Rosi)
Vítor Leite de Souza Junior (Vitão)
Waldir Gomes Bonifácio (Dil)

Em Borda da Mata, o PMDB e as coligações
“Juntos por Borda da Mata” e “R3” não

coligaram para prefeito e lançaram somente
candidatos a vereadores:

PMDB
Aparecida Rangel Moreira de Oliveira (Cida Rangel)
Benedito Delfino de Mira (Marruco)
Benedito Messias da Silva (Dito Amém)
João Roberto Pereira (Roberto)
Luiz Carlos Pinheiro (Luiz Carlos Lóia)
Rita de Cássia Salgado Vasconcelos (Rita Salgado)
Ruth Leal dos Santos (Ruth)
Tiago Henrique Fabrício Lopes (Tiaguinho)

Coligação – PTB/PSC -  “Juntos por Borda da Mata”
Benedito Rodrigues da Silva (Dito do Salgadinho)
Expedito Raimundo dos Santos (Raimundo)
Geraldo Braz Tomazoli (Salada)
Geraldo Xavier Silva Valente (Coleguinha)
Jair Mariano Coutinho (Jair Mariano)
José Biagioni (Caetano do Laticínio)
José Celino dos Santos (Celino)
Luiz Carlos do Couto (Carlão)
Maria Claudete Paradelo Silva (Claudete do Grupo Renascer)
Maria Izabel de Lima Cobra (Maria Izabel)
Mariângela Gouvêa Possa de Moura ( Tatinha)

Coligação PSD/PR/PP - “R3”
Adolfo Cabral Junior (Adolfo)
Ana Maria Megale (Ana Maria Megale)
Antonio Albano Martins (Antonio Albano)
Benedito Pereira de Souza (Ditinho Artur)
Celso Cardoso Arruda (Batata)
Charles Cristiano Ferreira Klemp (Charles Chileno)
Fabiano Patrício (Fabiano Sapo)
Francisco Martinho de Melo Junior (Xikito)
Jose Alfredo do Couto (Zé Alfredo)

Jose Cláudio da Silva (Cláudio)
Jose Epaminondas da Silva (Zitto)
Jose Quirino de Alvarenga Neto (Quirino Zé do Povo)
Laércio José de Oliveira (Laércio Barbeiro)
Lucia Catarina de Sousa  (Lucinha)
Maria Celma de Paiva (Celma Paiva)
Maria Claudia de Oliveira Biase (Claudia)
Rafael de Oliveira Melo (Rafael)
Valdina Lucia Brandão Martins (Valdina do Gerson Brandão)
Vivalde Raimundo da Silva (Valter Barbinha)

Bom Repouso
 Eleitores – 8.278

Coligação: PSDB/PT/PMDB/PSB/PP/
PRB/PSD

A Honestidade Faz A Diferença...!!!
Prefeito: Edmilson Andrade - PSDB

Vice-Prefeito: Messias Crispim
 Brandão – PT

Vereadores:
Tião Caneta – PMDB
Hodielis – PMDB
Marcelino dos Caetanos – PMDB
Ronival do Roque São– PMDB
Zé Galinha – PSB
Eder do Moisés – PSB
Agnaldo – PRB
Adriano (Fio) – PRB
Beto  – PRB
Lourival do Posto – PP
Resende – PP
Heliton do João Ilceu – PP
Benilde da Silva – PSDB
Gilberto do Tonhão – PSDB
Helio Frozino – PSDB
Joãozinho da Capoeira – PT
Everson – PT
Daniel Brandão – PT
Anselmo – PSD
Braizinho – PSD
Tião Pipoqueiro – PSD
Coteco – PSD
Ana Enfermeira– PSDB
Geny do Hospital – PT
Dr. Adriana Alcântara – PT
Lurdes Costa – PMDB
Vera Benta – PSB
Marcia do Posto – PMDB
Carminha do João do Roque Adão – PRB
Valquiria do Japonês – PP
Dair – PT
Eliza – PT
Marcos (Ganso) – PSDB
Adriana – PMDB

Coligação – PTB/PR/DEM
 União Popular

Prefeita – Maria Lúcia da Conceição
Melo(PTB)

Vice-prefeito – Pedro Severiano(PTB)

Vereadores:
Ademar Cirilo(PR)
Andréia(PR)
Clair(PR)
Deiglis(PR)
Divino Pedreiro(PR)
Elieis(PR)
Imaculada(PR)
Tista(PR)
Zé da Pamonha(PR)
Zé Roberto(PR)
Cecília(DEM)
Céia do Alcino(DEM)
Fátima do Cândido(DEM)
Gilmara(DEM)
Jesinho(DEM)
Luiz do Ernesto(DEM)
Maguila(DEM)
Paulinho Juquinha(DEM)
Cida do Campestre(PTB)
Corinthiana(PTB)
Diogo Bueno(PTB)
Fátima do Zé do Ciro(PTB)
José Omar(PTB)
Lidelmo dos Garcias(PTB)
Lucinda(PTB)
Marcão(PTB)
Mino(PTB)
Percy(PTB)
Robisson(PTB)
Rogério Pereira(PTB)
Tamires(PTB)
Zé do Carmo da Mélica(PTB)

Tocos do Moji
 Eleitores – 3.657

Coligação PP/PR – União, Seriedade e
Transparência.

Prefeito – Ademir de Menezes Cantuária(PP)
Vice-Prefeito – Régis Floriano da Silva(PR)

Vereadores:
Alaor Rodrigues Machado(PP)
Ana Flávia da Rosa(PP)
José Marcos Pereira(PP)
José Simeão da Rosa(PR)
Márcio Flausino(PP)
Maria Aparecida Araújo Almeida(PR)
Maria do Carmo Silva(PP)
Mauro Pereira(PR)
Milton Francisco de Alvarenga(PR)
Rosa Maria Braga da Silva(PR)
Salvador Leonel da Silva(PR)
Sebastião Benedito de Barros(PP)
Wilson José Alves(PR)

Coligação – PSDB/PSB - Progresso com
Honestidade e Competência – PHC

Prefeito - Antonio Rodrigues da Silva(PSDB)
Vice-Prefeito – José Armando Pereira(PSDB)

Vereadores:
Ana Maria Godoy Rodrigues Silva(PSB)
Antonio Carlos Raimundo(PSDB)
Antonio Claret Pereira(PSDB)
Antonio Honório Alves(PSDB)
Cecília Maria da Silva(PSDB)
Denis Henrique de Faria(PSDB)
Diva Marcelina Dias Silva(PSDB)
Edvaldo Fabrício Rosa(PSDB)
Faustino João da Silva(PSDB)
Gilson Batista de Toledo((PSDB)
Jesus Olímpio da Silva(PSDB)
Joelma Aparecida Moreira(PSDB)
José Vítor da Rosa(PSDB)
Lucilene Santos da Rosa(PSDB)
Mariana Godoy Moreira Rodrigues Silva(PSB)
Willian da Silveira Milagres(PSDB)

O PT em Tocos do Moji lançou chapa
para vereadores sem coligação:
Vereadores:
Claudemir Mariano da Silva(PT)
João Reginaldo da Rosa(PT)
Ruberlene Vicente Pereira(PT)
Terezinha de Carvalho(PT)
Edmea Maria da Silva(PT)
Sidnei Batista Cezar(PT)

Senador José Bento
Eleitores – 2.525

Coligação: PR, PT, PMDB,
PSD – UNIDOS

PELO PROGRESSO DE SENADOR
JOSÉ BENTO

Prefeito: Flávio de Souza Pinto(PMDB)
Vice-Prefeito: Edvilson Vilela

Franco(PMDB)
Vereadores:
Alexandre Fernandes(PR)
Claudiane Floriano Pinto(PT)
Elicio Vilela Franco(PMDB)
João Avelino Pereira(PMDB)
José Pessoa Nobre Neto(PMDB)
José Roberto Moreira(PMDB)
José Teixeira de Araújo(PR)
Luana Maria Peixoto Alves(PMDB)
Marlene Silveira de Oliveira(PSD)
Rubens Pereira Martinez(PT)
Sebastião Claret Caetano(PMDB)
Valdeci Amaro do Couto(PSD)
Valmerson Wilker de Lima(PSD)
Vanderleia Dionísio e Silva(PMDB)
Vanessa Aparecida Vieira(PMDB)

Coligação: PTN, DEM, PSDB  - POR
AMOR A SENADOR E RESPEITO A

POPULAÇÃO !
Prefeita : Andréia Regina Inácio

 Meira - PTN
Vice: Romeu de Matos Franco - PSDB

Vereadores :
Jonnathan Willian de Oliveira Canadas - DEM
José Aparecido do Couto - DEM
Joenir Rodrigues da Silva - DEM
Cesar Caetano de Oliveira - PSDB
José Noel Fernandes - PSDB
Vera Lucia de Souza Avelino - PSDB
Rosane Maria Fernandes Fraga - PSDB
Antonio Moreira - DEM
José Maria dos Santos - PSDB
Sirlene de Paula Coutinho - PSDB
Lineu Costa Dias Filho - DEM
Maria de Lurdes Inacio - PTN
Flávio Henrique de Melo – PSDB

Obs.: Esses candidatos foram os que
pediram registro da candidatura. Agora,

a Justiça Eleitoral tem um prazo para
definir quem está apto a

disputar a eleição.
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(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com

quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na

Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.

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

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

          3445-5000  - Cervo

Faça já seu cartão Santa Izabel
 e ganhe descontos de 15% a 75%.

Caixa
inaugura

lotérica em
Senador José

Bento
Nova unidade é a primeira

loteria instalada no município

A Caixa Econômica Federal inaugurou
no dia 06 de julho, em Senador José
Bento, a lotér ica Sorte Grande,
integrando o projeto de expansão da rede
da CAIXA no Sul de Minas, destinado a
ampliar e aprimorar o atendimento à
população.

A inauguração da lotérica, localizada
no centro da cidade, atenderá uma região
com população de mais de 2.500
habitantes. É a primeira unidade lotérica
instalada no município, proporcionando,
à comunidade, facilidade para apostar
nas loterias da CAIXA e comodidade
para utilizar serviços bancários como:
recebimento de benefícios sociais,
pagamento de contas e realização de
negócios. O horário de funcionamento
será de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, e sábado das 8h às 12h30.

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

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

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos, construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior

Menor consegue comprar
cigarros em bar do Bairro

São Judas Tadeu
No dia 21 de junho, a Polícia Militar foi

procurada pela solicitante D. J. F, de 47
anos de idade, a qual, juntamente com
uma Conselheira Tutelar narrou que seu
sobrinho, de 14 anos de idade, havia
comprado cigarros num estabelecimento
comercial no bairro São Judas, o menor
confirmou os fatos, sendo registrado
boletim de ocorrência que foi
encaminhado à Delegacia de Polícia que
apurará os fatos.
Furto de painéis de caminhões

em Borda da Mata
No dia 26 e 27 de junho, a Polícia Militar

de Borda da Mata registrou três furtos
em interior de caminhões, sendo que em
todos os casos foram furtados os painéis
dos veículos. A PM comunicou as
cidades vizinhas sobre os furtos, sendo
que no dia 27, a Polícia Militar de
Jacutinga abordou um VW Fusca e
constatou que o veículo havia sido
furtado naquele dia na cidade de Ouro
Fino e que o autor do furto estava tendo
cobertura de um segundo indivíduo que
também foi abordado em outro veículo,
sendo que neste outro veículo foram
localizados os painéis furtados na cidade
de Borda da Mata, os autores foram
presos em flagrante delito e os painéis
restituídos a seus proprietários.
Homem perde documentos e ao
dar queixa na PM é preso por

ter contra si mandado de prisão
No dia 26 de junho, F. C. S., de 33 anos

de idade, procurou o Quartel da Polícia
Militar de Borda da Mata para registrar
um boletim de ocorrência pela perda de
seus documentos. Durante o registro foi
constatado que o mesmo possuía contra
si um mandado de prisão expedido pela
justiça da cidade de Pouso Alegre. O
au tor foi preso e encaminhado  à
Delegacia de Polícia.

Menor de 17 anos furta
pertences da casa de seu

 irmão para trocar por drogas
No dia 29 de junho, a Polícia Militar foi

acionada a comparecer no bairro Nossa
Senhora Aparecida onde a vítima L. C. S.
C, de 18 anos de idade, narrou aos
policiais que seu irmão, de 17 anos de
idade havia furtado alguns pertences de
sua casa para trocar por drogas. Policiais
Militares iniciaram rastreamento sendo
que no bairro São Francisco localizou um
menor que confirmou estar de posse de
alguns dos objetos e que realmente o
irmão da vítima os havia trocado por
drogas. Objetos foram apreendidos e o
menor entregue a sua genitora que
responsabilizou por apresentar o menor
à autoridade policial no dia seguinte.

Casal que estava namorando
no “Morro do Urubu”

tem seu veículo roubado
No dia 01 de julho, dois indivíduos,

estando um armado com um facão e outro
com um pedaço de cano, simulando uma
arma de fogo, abordaram um casal que
estava dentro de um veícu lo
“namorando” na estrada vicinal,
conhecida como “Morro do urubu”,
sendo que os auto res roubaram o
veículo e os pertences do casal que
estavam no  carro. O veícu lo foi
recuperado logo em seguida acidentado
na estrada da Palma, mas os autores não
foram localizados.

A Polícia Militar de Borda da Mata
alerta para que não permanecem em locais
ermos no período noturno, tal fato
facilita a ação de criminosos que se
aproveitam destes locais mal iluminados
e afastados para o cometimento dos mais
diversos crimes. No caso narrado houve
“apenas” o roubo do veículo, mas podem
ocorrer, dependendo do criminoso,
agressões, estupros e até homicídios.
Portanto, evitem permanecer nestes
locais, sempre procurando um local
próprio para “namorar”.

Os Equipamentos Adquiridos foram:
Centri fuga, Microscópio, Estufa,
Espectrofotômetro, Pipetas automáticas,
pipete e vidrarias.

Todo esse investimento irá modernizar
e atualizar o Laboratório de Analises
Clinicas, que estava desatualizado, e irá
contribuir com resultados mais precisos
e mais rápido, melhorou no ambiente de
trabalho e na segurança dos
profissionais, aumentando a confiança
e a qualidade dos serviços na área da
Saúde para a população de Senador José
Bento.

Contribuição dos equipamentos
solicitados para o laboratório:

· Pipete:  contribui para
segurança do laboratorista e de quem faz
seu uso;

· Pipetas automáticas: contribui

na precisão do material pipetado;
· Espectrofotômetro: contribui

na precisão, eficiência e agilidade dos
exames; (o espectrofotômetro antigo do
laboratório sua calibração é manual o que
pode afetar nos resultados de exames)

· Estufa: contribui na quantidade
e no tamanho de material a ser
esteril izado; (a estufa ant iga do
laboratório está muito deteriorada por
dentro, o que afeta na esterilização de
materiais)

· Microscópio: contribui  no
aspecto de pesquisa laboratorial devido
as lentes, a sua estrutura contribui para
o conforto do laboratorista;

· Centrí fuga: contribui na
quantidade de exame a ser centrifugado,
por ser digital torna-se mais fácil seu
manuseio e é silenciosa.

Antes Depois

Quadra
poliesportiva
do Distrito do

 Cervo em
Borda da

Mata  entra
em fase de

acabamento
A quadra poliesportiva do Distrito do

Cervo encontra-se em fase de
acabamento. De acordo com a Secretaria
de Obras, o piso já foi terminado, agora
está fazendo o muro e posteriormente o
alambrado e a iluminação para que
possa liberar para as pessoas
usufruírem de mais este benefício no
Cervo.

Parabéns
Borda da Mata!!!

Cardiologista Dr. Mário Lúcio(PMDB), que possui
uma Clínica de Cardiologia em Borda da Mata,
é candidato a vice-prefeito de Pouso Alegre na
chapa encabeçada por Agnaldo Perugini(PT)

O PT lançou o atual prefeito de Pouso
Alegre, Agnaldo Perugini à reeleição, na
convenção do dia 30 de junho. Ele tem
53 anos e já foi padre, professor, diretor
de escola, e pela primeira vez ocupa um
cargo político. O candidato a vice é o
médico Dr. Mário Lúcio de A. Matoso,
do PMDB. Mário Lúcio, na convenção
dos partidos (PT/PMDB) foi escolhido
por unanimidade para ser o candidato a
vice, já que o PMDB fazia parte da
coligação que lança o Agnaldo Perugini
a reeleição. Ele tem 42 anos e já foi
Coordenador do MG Transplantes do
Sul de Minas e atualmente, trabalha no
Hospital das Clínicas Samuel Libânio em
Pouso Alegre, é sócio do Hospital e
Maternidade Santa Paula, também em
Pouso Alegre e possui uma Clínica de
Cardiologia em Borda da Mata, onde
atende pacientes de toda a região.

Dr. Mário
Lúcio

O que pode e o que não pode na propaganda
eleitoral na imprensa escrita:

Pode
Até a antevéspera das eleições, para
divulgação paga de propaganda
eleitoral na imprensa escrita.
ATENÇÃO: É permitida a divulgação
de opinião favorável a candidato, a
partido político ou a coligação pela

imprensa escrita, desde que não
seja matéria paga.

Não Pode

Para publicação de propaganda
eleitoral que exceda a 10 anúncios, por

veículo, em datas diversas, para cada
candidato, num espaço máximo, por
edição, de 1/8 (um oitavo) de página
de jornal padrão e 1/4 (um quarto) de
página de revista ou tablóide. Também
não pode deixar de constar no anúncio,
de forma visível, o valor pago pela
inserção.

Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Senador
J o s é  B e n t o  a d q u i r e  n o v o s  e q u i p a m e n t o s
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Prefeitura de Tocos do Moji inaugura cobertura das quadras poliesportivas
 nas escolas dos Distritos dos Fernandes e Sertão da Bernardina

O Prefeito de Tocos do Moji, Antônio
Rosário, realizou no dia 28 de junho, a
inauguração da cobertura da Quadra de
Esportes, Terezinha Maria da Conceição
da Escola Municipal Benedito Caetano
de Faria, localizada no Distrito dos
Fernandes, e sexta-feira, dia 29, a Quadra
Pedro  Jacinto Braga, da Esco la
Municipal Maria Ambrosina de Jesus,
no Distrito Sertão da Bernardina.

A inauguração contou com a presença
de diversas autoridades, entre elas o
vice-prefeito  Ademir Cantuária;
Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores,  Virgínio Batista Pereira
Neto; Diretor de Educação, Carlos
Eduardo da Si lva, Educadores,
Vereadores, Diretoras e seus auxiliares,
a Supervisora Escolar, funcionários da
Prefeitura Municipal de Tocos do Moji

e moradores da comunidade. A
so lenidade contou também com a
part icipação expressiva de alunos,
professores, pais e diversos
convidados.

Os vereadores José Daniel da
Conceição e Antonio  Marques de
Souza, moradores do  Distri to dos
Fernandes e do Sertão da Bernardina,
respectivamente, foram convidados
pelo Prefeito Antônio Rosário para  o
descerramento das placas inaugural.

Em discurso de improviso, o prefeito
Antônio Rosário disse: ”A Prefeitura
sempre teve como prioridade os
investimentos em educação, pois o
futuro da cidade está nas mãos desses
jovens”. Ele ressaltou a importância do
trabalho dos professores na formação
dos jovens nas escolas

municipais. “Nossos  professores  têm
todo mérito nos avanços que Tocos do
Moji tem conseguido na educação,
prova disso foi a premiação nas
Olimpíadas em 2011”, enfatiza o prefeito
Antônio Rosário fazendo um balanço de
suas realizações nas escolas durante o
seu mandato já em fase final.

Por sua vez, o Diretor de Educação,
Carlos Eduardo da Silva, também de
improviso destacou a importância da
criação de quadras poliesportivas sendo
mais uma opção de lazer e prática de
atividades culturais para os alunos e
moradores daquelas local idades.
Destacou também a seriedade, dedicação
e empenho do prefeito Antônio Rosário
na concessão dos benefícios que tem
conseguido para as Escolas Municipais,
junto ao Governo Municipal. 

Aproveitando o momento oportuno,
o Diretor de Educação, Carlos Eduardo
da Silva fez justas homenagens ao aluno
Izaac Vítor da Si lva, ganhador da
medalha de bronze nas Olimpidas de
Matemática em 2011. Menção honrosa
fo i conferida aos alunos, Gabriel
Cristóvão de Souza Godoi, Ana Beatriz
de Cássia Mariano(também em 2010
recebeu medalha de bronze por ter se
classificado 6º lugar no Estado de Minas
Gerais, ficando entre as 125 melhores do
país nas Olimpíadas de Português
Memórias Literárias com o tema “O
homem que lutou pelo Brasil”) pela
excelente classificação nas Olimpíadas
de Matemática em 2011, todos da Escola
Municipal Ambrosina Maria de Jesus,
do Distrito Sertão da Bernardina.

Na Esco la Municipal Benedi to

Caetano  de Faria, do Distr ito dos
Fernandes, receberam menção honrosa
Ismael Adonai Silva Souza, Leandra
Barbara Andrade, Rivaldo Maico Inácio
e Ueslei Mateus de Barros, também pela
classif icação  nas Olimpíadas de
Matemática em 2011.

Para comemorar as benfeitorias
realizadas nas escolas, alunos de ambas
as escolas prepararam uma homenagem
ao gestor municipal de Tocos do Moji
Antônio Rosário, apresentando
poesias, co reografias e teatr inhos
alegrando a todos.

O recurso para estas obras provem de
uma verba orçamentária do Deputado
Federal Bilac Pinto, no valor de 150 mil
reais do Ministério dos Esportes.

Matéria e Fotos: (Eni) 

Solenidades de inaguração das coberturas das quadras:

Vilasa Construtora Ltda.
seleciona candidatos portadores de necessidades

especiais para as seguintes vagas:
Auxiliar de Topografia e Ajudante de obra

Salário: R$ 684,20
Benefícios: Auxilio Alimentação (R$ 80,00) e café-da-manhã

Experiência: não exigida
Escolaridade e sexo: indiferentes

Tipos de deficiência: nanismo, deficiência em membros inferiores,
auditiva ou intelectual moderada.

Os candidatos deverão comparecer
em um de nossos escritórios de obra:

Rua Virgínio Batista Pereira, 22 – Centro, Tocos do Moji / MG
Praça José Conradi, 120 – Centro, Albertina / MG

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

O Projeto Minas Olímpica em Borda da
Mata promoveu no dia 01/07, o Festival
de Esportes no Poliesportivo da cidade.
Cerca de 70 crianças participaram dos
jogos, foram quatro equipes, todas elas
disputaram as modalidades basquete,
queimada, futsal e handball.

Os campeonatos aconteceram de 9h às
17h do domingo, de acordo com a
coordenadora do projeto, Rosi Chicano,
o campeonato reuniu grande parte das
crianças que participam periodicamente
das atividades do Minas Olímpica, “são

50 alunos no período da manhã e 50 à
tarde. São  dois professores, cada
professor coordena 25 crianças por
período.”

Os resultados foram equilibrados entre
as turmas, no basquete e na queimada,
quem venceu foram os alunos da tarde
no projeto, liderados pelos capitães
Breno e Betinho, respectivamente. Quem
levou a melhor no futsal e no handball
foram as turmas lideradas pelo capitão
Taywan, do grupo do período da manhã
no programa.

O projeto Minas Olímpica Geração
Esporte é um programa do Governo de
Minas em parceria com as prefeituras do
estado com o objetivo de criar
oportunidades para o adequado
processo de iniciação esportiva de
crianças e adolescentes de 07 aos 13
anos, contribuindo na sua formação
integral, através da prática das
modalidades esportivas coletivas e
individuais.

Fonte:Assessoria de Imprensa da
Prefeitura de Borda da Mata

1º Festival de Esportes de Borda da
Mata reúne cerca de 70 crianças

Festival de
Esportes de

Borda da
Mata

Prefeitura de Borda da Mata lamenta furto de Tvs
dos Postos de Saúde do Sertãozinho e Santa Cruz
A Prefeitura de Borda da Mata lamenta profundamente os fatos que tem ocorridos ultimamente nos
Postos de Saúde do município. As televisões que foram colocadas para ajudar os pacientes enquanto
aguardam atendimento estão sendo furtadas. Já foram duas, uma no Distrito do Sertãozinho e outra
no bairro Santa Cruz. A Prefeitura pede a população que quando perceber atitudes suspeitas, não
hesitem em denunciar a Polícia Militar e que ela também agora reforçará ainda mais a segurança
nestes locais, mas por enquanto, as televisões de outros Postos estão sendo retiradas até que se dê
uma solução definitiva para o caso, colocando até mesmo rastreador nos equipamentos.
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Produtores de mandioca de Senador
José Bento fazem visita a Tupã – SP

Nos dias 19 e 20 de junho, um grupo
de produtores de mandioca de Senador
José Bento estiveram em visita ao
município de Tupã SP, onde visitaram
lavouras, conhecendo novas variedades
de mandioca, resistentes a doenças e

Produtores de café de Senador José Bento
participam da Expocafé em Três Pontas

Um grupo  de cafeicu l tores, de
Senador José Bento, visi tou no dia
22 de junho a Expocafé em Três

mais produtivas. Na ocasião, tomaram
conhecimento de variedades industriais
(bravas) e mandiocas de mesa (mansas),
sendo uma destas de mesa, criada pelo
IAC de Campinas, mais nutritiva com
maior quantidade de b-caroteno. Na

oportunidade foram recepcionados pelo
então l icenciado Secretário  de
Agricultura de Tupã, Sr. Edson Schiavon,
que gentilmente os dirigiu. Visitaram
também uma indústria de fécula de
mandioca, do grupo Pilão.

Produtores
de Senador
José Bento

em Tupã-SP

Pontas, considerado o maior evento
de  c af ei cu l t u ra , onde  puder am
tomar conhecimento do  que há de

novo  no  s et o r  em  m áqu i na s e
serviços relacionados à produção
de café.

Produtores de
Café de Senador

José Bento em
Três Pontas

Caminhão compactador
de lixo e Retroescavadeira

 são entregues para o
município de Bom Repouso

Mais dois veículos importantes foram
entregues à população de Bom Repouso
nos úl timos dias. Trata-se de um
caminhão compactador de lixo que vai
melhorar a coleta de lixo no município e
também uma retroescavedeira que muito
vai ajudar nas obras e manutenção que a
Prefeitura realiza diariamente.

De acordo com o prefeitoA Edmilson,
esses benefícios foram conseguidos
através do Deputado Federal Odair
Cunha. “Em nome do povo de Bom
Repouso, agradeço Odair Cunha, pela
sua brilhante atuação no Congresso
Nacional e nunca ter esquecido de nos
ajudar”, agradece Edmilson.

Caminhão
Compactador de

Lixo e
Retroescavadeira

Unidade Básica de Saúde
do Bairro Nossa Senhora
 do Rosário é inaugurada

em Bom Repouso
No dia 29 de junho, a Prefeitura de

Bom Repouso entregou mais uma
importante obra para a população do
município. Foi inaugurada a Unidade
Básica de Saúde, Ciro Inácio Brandão,
no bairro Nossa Senhora do Rosário.

A inauguração  contou  com a
presença de várias autoridades locais,
como vereadores, o  vice-prefei to
Messias e o prefeito Edmilson Andrade

que destacou a importância da obra
para a cidade e mencionou os avanços
de Bom Repouso nos últimos anos,
agradecendo aos Depu tados que
muito tem ajudado a população do
município, como Nárcio Rodrigues,
Odair Cunha, Tiago Ulisses e Ulysses
Gomes.

A população compareceu em grande
número para prestigiar o evento.

Veja abaixo os principais momentos da solenidade de inauguração da UBS:

Prefeitura de Tocos do Moji antecipa e paga no dia
 29 de junho 50% do 13º salário do funcionalismo

A Prefeitura de Tocos do Moji, sempre em dia com o pagamento do funcionalismo municipal, pois no município, os salários são pagos no último dia útil de cada mês, no mês de junho, os funcionários tiveram
uma agradável surpresa no dia 29, último dia útil, é que junto com o salário de junho, foi pago também metade do décimo terceiro. “Nós sempre preocupamos com o bem estar de nossos funcionários, pois sem
a dedicação deles, nosso município não estaria tão bem conceituado em administração pública” frisa o prefeito e agradece aos funcionários pela dedicação a população.
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Balancete – Festa da Apae 2012
Borda da Mata

Receitas
Show de Prêmios  - 39.750,00

Doações  - 2.937,00
Barraca de Doces e Assados -  2.531,50

Binguinhos -  3.818,00
Total – 49.036,50

Despesas – 3.387,00
Saldo – 45.649,50
Cartelas vendidas – 3.975

Cartelas devolvidas – 1.025
Maria do Carmo Wernech Machado

Presidente da Apae de Borda da Mata

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.

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
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GRUPO IPÊ
MATERIAIS

PARA
CONSTRUÇÃO

Três lojas para melhor atendê-lo
ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Ipê Tintas e
Acabamentos

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

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

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

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

Borda da Mata - 88 anos!!!

Mês de Julho
Festa, Férias e Grandes Promoçôes na


