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Arcebispo natural de Bom Repouso assume a Arquidiocese
de Campinas composta por nove municípios no mês de abril
Ambulatório Municipal de Fisoterapia de Tocos do
Moji ultrapassa a marca de 10 mil atendimentos
Funcionando desde 22 de julho de
2009, o Ambulatório Municipal de
Fisioterapia já ultrapassou a casa dos
10 mil atendimentos buscando atingir
a meta de 13 mil no final de 2012,
oferecendo tratamento de fisioterapia
cardiovascular, respiratória,
neurológica, traumatologia e
ortopédica, geriátrica e pediátrica,
entre outros.
Dom Airton José dos Santos, de 55 anos, foi designado
como Arcebispo Metropolitano de Campinas.
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Senador José Bento implanta Programa de
Ativação da Memória e Concentração em idosos
através do baile da melhor idade (Forró)
Pesquisas comprovam que dança exercita a
memória e a concentração em idosos, a
atividade da dança exercita regiões do
cérebro responsáveis pela memória, além de
exercitar o corpo desenvolve habilidades
como força, ritmo, agilidade e flexibilidade.
A Secretaria Municipal de Saúde do
município de Senador José Bento, na pessoa
da Secretária de Saúde, Maria Renata
Fernandes, implantou um programa semanal
de dança voltado para idosos.

Prefeito de Borda da Mata
decreta reversão de imóvel
doado a B.M. Eletrônica
Industrial Ltda. às margens
d a MG 2 90 p ró xi mo a o
Clube de Campo Tiradentes
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S O R R I A

M A I S ! ! !
ODONTO

Atende pelos convênios:
Terreno que será doado a Associação de Artesanato Fruto da Terra

Página 7

Eliane Camargo se
apresentará em
Borda da Mata
Página 4
Fone:(35)9804-8467 - Praça Antonio Megale, 47/1 - Centro - Borda da Mata - MG
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Arcebispo natural de Bom Repouso
assume a Arquidiocese de Campinas
composta por nove municípios

Bom Repouso

Dom Airton José dos Santos, de 55 anos, foi designado
como Arcebispo Metropolitano no mês de abril.
O dia 15 de abril de 2012 entrou para a
história da, já centenária, Igreja de
Campinas-SP. Foi o início do ministério
episcopal de Dom Airton José dos
Santos como o sétimo sucessor dos
Apóstolos a quem é confiada a tríplice
missão de ensinar, santificar e governar
as ovelhas do Senhor, presentes nos
nove mu nicí pios que compõem a
Arquidiocese de Campinas.
Foi com alegria que a Arquidiocese de
Campinas recebeu seu novo Arcebispo
Metropolitano.
Sede vacante desde o falecimento
prematuro do então Arcebispo, Dom
Bruno Gamberini, em agosto de 2011, a
Arquidiocese esteve sob os cuidados do
administrador Diocesano Monsenhor
João Luiz Fávero, enquanto o Povo de
Deus, reunido em oração, aguardava,
esperançoso – mas não sem ansiedade
– a palavra da Santa Sé sobre seu novo
pastor.
No dia 15, o rebanho deu graças e
acolheu Dom Airton José dos Santos
que, aos 55 anos, avoca os desafios dos
nove mu nicí pios que compõem a
Arquidiocese de Campinas, ao lado de

um clero feliz por tê-lo consigo.
Dom Airton José dos Santos, nasceu
em Bom Repouso - MG, no dia 25 de
junho de 1956, primeiro dos sete filhos
do casal Jo sé Julião do s Santos e
Benedita Vieira da Fonseca, já falecidos.
Em 1964, a família mudou-se para São
Bernardo do Campo, no ABC Paulista,
onde permaneceu até 1967, quando se
mudou para Santo André.
Aos 23 anos, em 1979, o jovem Airton
ingressou no Seminário da Diocese de
Santo André. Cursou Filosofia nas
Faculdades Associadas do Ipiranga
(FAI), em São Paulo, e Teologia Nossa
Senhora da Assunção, no Ipiranga, em
São Paulo. Foi ordenado Diácono no dia
31 de agosto de 1985 e Sacerdote no dia
08 de dezembro do mesmo ano, por Dom
Cláudio Hummes, ent ão Bispo da
Diocese de Santo André.
Trabalhou em diferentes funções
como Chanceler e Econômico da diocese,
foi Vigário da Paróquia Imaculada
Conceição, em Diadema e Pároco da
Catedral Diocesana de Santo André.
Estudou em Roma obtendo o título de
Mestre em Direito Canônico pela

Pontifícia Universidade Gregoriana.
Em 2001, o Papa João Paulo II o
nomeou Bispo Auxiliar de Santo André.
Recebeu a Ordenação Episcopal no
inicio de 2002, em São Bernardo do
Campo, sendo Sagrantes Dom Décio
Pereira e Consagrantes Dom David Picão
e Dom Manuel Parrado Carral.
Em agosto de 2004, foi nomeado como
o 4° Bispo da Diocese de Mogi das
Cruzes, onde tomou posse canônica em
setembro de 2004.
O Papa Bento XVI nomeou Dom
Airton, em 15 de fevereiro, como 7° Bispo
e o 5° Arcebispo da Arquidiocese de
Campinas.
Dom Airton continua tendo parentes
em Bom Repouso, como irmãos, e Borda
da Mata, co mo o Secretário de
Assistência Social de Borda da Mata,
Benedito Vieira da Costa, que é seu primo
e juntamente com outros membros da
família esteve presente na posse em
Campinas.

Fonte: Boletim Info rmat ivo da
Arquidiocese de Campinas

Solenidade de posse em Campinas

Inês(Borda da Mata), Benedito Vieira, Dom Airton e Carminha(Bom Repouo) antes e depois da posse
Chega de Filas!!!
Pague suas contas na Fox Papelaria.
Seu mais novo correspondente Bradesco
Expressoem Borda da Mata.
Recebemos: Contas de água, luz,
telefone, GPS e boletos com códigos de
barra com o valor de até R$ 1.000,00.
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Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

Venha conferir
nossos preços!!!

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

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

Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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Telefax:(035)3445-6160

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

Praça Antonio
Megale
Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562
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Borda da Mata vai receber Programa
Academia da Saúde do Governo Federal
O Programa Academia da Saúde,
criado em 2011 pelo Ministério da Saúde,
tem como principal objetivo contribuir
para a promoção da saúde da população
a partir da implantação de pólos com
infraestrutura, equipamentos e quadro
de pessoal qualificado para a orientação
de práticas corporais e modos de vida
saudáveis.
Dessa forma, um espaço apropriado
na ci dade é co nstruído com áreas
cobertas e ao ar livre para a prática de
esportes, atividades físicas e de lazer.
Borda da Mata está entre as cidades
brasileiras que tiveram a proposta de
implantação da academia aprovada e vai
receber R$ 180 mil para o investimento.

O valor é repassado pelo governo
federal do Fundo Nacional de Saúde para
os fundos municipais de saúde. Cada
município contemplado passa a receber
20% do valor total previsto para a
totalidade do projeto, cujas obras devem
ser finalizadas em até 24 meses. Para
receber as outras parcelas, a cidade deve
comprovar a conclusão das etapas da
obra.

Horizonte, o incentivo de uma academia
economiza o gasto com 30 leitos de UTI.
“A ação de prevenção, além de garantir
qualidade de vida das pessoas é uma
ação de quem quer fazer uma boa gestão,
porque ela é custo efetivo inclusive”,
disse Padilha. “Nós vamos fazer um
incentivo mensal de R$ 3 mil, significa
uma boa economia em relação aos leitos
de UTI no nosso país”, concluiu.

A Academia da Saúde de Borda da
Mata vai ser construída ao lado do
Poliesportivo, o projeto inclui ainda a
ligação da academia com pista de skate.

As atividades serão desenvolvidas
po r pro fissi onais
de saúde,
especialmente dos Núcleos de Saúde da
Família (NASF), podendo ser agregados
profissionais de outras áreas do setor
pú bli co .F onte: Assessoria
de
Comunicação Prefeitura de Borda da Mata

De acordo com o ministro da saúde,
Alexandre Padilha, em cidades onde o
programa já começou, como em Belo

Projeto da Academia da Saúde

Senador José Bento na
vanguarda da Saúde Pública
Senador José Bento tem muito a
comemorar quanto ao seu sistema de
saúde.
O choque de gestão no sistema de
saúde de Senador José Bento resultou
em número recorde de atendimento ao
público.
Hoje conta com 11 profissionais da
saúde – MÉ DICOS, PSICÓLOGA,
DE NTISTA,
NUTRICIONISTA,
FISIOTERAPEUTA – que dedicam sem
medir esforços para o bem da população.
Co m at endi ment os urgentes e
emergenciais atendidos na cidade e
região graças aos vários convênios
firmados entre a Prefeitura Municipal e
Hospitais da região.
Cirurgias também já não são tão
difíceis como até pouco tempo atrás, com
agendamento s e real izações dos
procedimentos em clínicas e hospitais de
altos níveis.
Senador José Bento orgulha-se pela
alta qualidade de atendimento e por já
não existir mais sobrecarga em relação

ao número que é possível atender sem
filas de espera.
Confira, por ordem alfabética, a relação
dos profissionais da saúde:
1.
Angéli ca do Carmo Costa
Ferreira – Fisioterapeuta
2.
Dr. Francisco Alves Neto –
Clínico Geral – Médico da Família
3.
Dr. João Batista de Oliveira –
Pediatra
4.
Dr. Leandro Andrade e Silva –
Ginecologista – Mastologista
5.
Dr. Nelson Luis O. Daolio –
Clínica Médica – Cardiologista
6.
Dr. Romar Ângelo B. Silveira –
Urologista
7.
Dra. Darlene Edna do Couto –
Dentista
8.
Dra. Maria Cláudia T. Ferreira –
Ginecologista
9.
Dra. Renat a Monteiro de
Carvalho Rezende – Dermatologista
10.
Janaína Cristina do Nascimento
– Nutricionista
11.Leonice Alves de Mira – Psicóloga

Prefeitura de Borda da Mata compra Patrol com recursos
do Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento
A Prefeitura adquiriu uma patrol
por meio do Programa de Apoio ao
Des envo l vi me nt o
do
Se t o r
Agropecuário do MAPA (Ministério
da Agri c u l t u r a, P e cu ári a e
Aba st ec i men t o ). O re cu rs o é
proveniente de Emenda Parlamentar
ao Orçamento Geral da União/2011
do Deputado Federal Odair Cunha/

PT. A máquina foi licitada por R$
434.700,00.
Borda da Mata possui 301.108 km 2
de extensão territorial com 780 km de
est radas ru rai s. Mu i t as del as de
t o p o gra fi a a ci de nt ada , o qu e
o ca si o na
degr adaçã o
des t as
estradas, trazendo dificuldades aos
usuários, principalmente no período

chu vo so . Co m a a qu i s i ção da
mot o ni vel ado ra, a Prefeit u ra vai
co n t ri bu i r para a me l ho ri a do
escoamento da produção agrícola e
des envo l vi me nt o
do
se t o r
agropecuário com a manutenção das
estradas vicinais.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Unidade Básica de Saúde de Senador José Bento

(Carlinhos Cobra)

Nova Patrol de Borda da Mata de R$434.700 reais

Governador Anastasia promulga Lei que declara de
utilidade pública a Guarda Mirim de Borda da Mata
Confira a Lei publicada no Minas Gerais do dia 5 de abril de 2012 e o agradecimento da Diretoria:
Lei N° 20.052, de 4 de abril de 2012.
Declara de util idade pú blica a
Sociedade Guarda Mirim Irmã Martha de
Borda da Mata, com sede no Município
de Borda da Mata.
O Governador do Estado de Minas
Gerais, o povo do Estado de Minas
Gerais, po r seus represent antes,
decretou e eu, em seu nome, promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1° Fica declarada de utilidade
pública a Sociedade Guarda Mirim Irmã
Martha de Borda da Mata, com sede no
Município de Borda da Mata.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Pal ácio da Liberdade, em Belo

Horizonte, aos 4 de abril de 2012; 224° da
Inconfidência Mineira e 1 91° da
Independência do Brasil.
Antonio Augusto Junho Anastásia
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Projeto de Lei de autoria do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva
Agradecimento
Borda da Mata, 10 de abril de 2012.
Senhor Deputado,
Pelo presente, acusando recebimento
do r. oficio CT-GABRS n° 0336/12, aprazno s expressar a Vo ssa Excelência
sinceros agradecimentos expressar a
Vossa
E xcel ênci a
si nceros

agradecimentos pela iniciativa do projeto
que culminou com a declaração de
ut ilidade públ ica estadual desta
entidade.
Sem dúvida, foi uma grande conquista
que premia o esforço da Guarda Mirim
em seu trabalho de construção de vidas
e digni fica o mandato do no bre
parlamentar.
Na oportunidade, renovamos a Vossa
Excelência nossos protestos de profundo
respeito e especial consideração.
Atenciosamente.
Marcela Mary dos Santos Monteiro
Presidente
Gustavo Dantas de Melo
Tesoureiro

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.

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

Assembleia elege e dá posse a nova diretoria da Guarda
Mirim de Borda da Mata para a gestão 2012/2015
No dia 30 de março, na sede da
Guarda Mirim Irmão Martha, em Borda
da Mata, realizou-se a Assembleia Geral
para Eleição e Posse da nova diretoria
da GMIM, para o triênio março/2012 a
março 2015. Aberta a Assembleia,
presidida por Marcela Mary dos Santos
Monteiro, compareceram os membros
da atual Diretoria e do Conselho Fiscal,
candidatos únicos à reeleição da Chapa

“Dedicação e Trabalho”, bem como as
secretárias contratadas, Daniela de
Camargo Vieira e Luana Bento Pereira.
Colocada em votação pelos presentes,
foi a Chapa Úni ca aprovada po r
aclamação unânime, passando a ser
assim constituída a Nova Diretoria da
GMIM: Presidente: Marcela Mary dos
Santos Monteiro; Vice-presidente:
Vilma Helena da Silva; 1° Tesoureiro:

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

Gust avo Dant as de Melo ; 2 °
Tesoureiro: Francisco de Paula Gomes;
1° Secretário: Edson Clayton Dias; 2°
Secret ári o: Sí lvia Mi randa Maia;
Conselho Fiscal: Afonso Antônio Dias,
Rogério Ramirez de Medeiros e Maria
Ângela Costa de Oliveira (Titulares);
Nilton Flávio de Souza, Silvia Pereira
Santo s e Adriano Antô nio Perei ra
(Suplentes). Em seguida, a Presidente
Marcela apresentou o relatório de sua
gestão, com as realizações do mandato,
agradecendo o apoio dos diretores,
decl arando empossada a nova
Diret ori a. P o r fi m, a Assembl éi a
apro vo u as co ntas da Di ret o ria,
conforme parecer favo rável do s
Conselheiros constante em ata. Em
seguida, a Assembleia foi encerrada.

Anuncie Aqui

Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)
SENADOR
JOSÉ
BENTO

Site: www.pousadavaledasm ontanhas.com .br
Distância
do Centro:
1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741
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Apresentação
do Desfile e
show com
Eliane
Camargo,
domingo
dia 17/06
2º Arraial em benefício da Apae
De 31 de maio a 03 de junho
Praça Antonio Megale
Borda da Mata
Dia 02 - Show com Leide e Laura
Dia 03 - Festival da Música Raiz

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Reunião do Bolsa Família em Senador José Bento
O CRAS de Senador José Bento
realizou, no dia 02 de maio, uma reunião
com as famílias beneficiarias do PBF Programa
Bolsa
Famíli a.
Aproxi madament e 1 00 pesso as
participaram. A população recebeu
orientações e tiraram suas dúvidas sobre
o Programa. O prefeito Flávio de Souza
Pinto agradece a todos que participaram.

“As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo muita gente tem
forma mais não tem conteúdo” - Fabiano Oliveira

CRAS de Senador José Bento realiza Oficina
de Artesanato com o tema “Dia das Mães”
No dia 2 8 de Abri l, o CRAS de
Senador José Bent o real izo u u ma
oficina de artesanato com o tema Dia
da s
Mãe s. As
M ães
que
part iciparam da o ficina decoraram
vário s potes e est es mesmo pot es

confecci onado s fo ram do ado s as
mães parti ci pantes das at ividades
reali zadas no CRAS.
“A m at e rn i da de t e m o p re ço
determi nado po r Deu s, preço que
nenhum homem pode ousar diminuir

o u não ent ender.” ( Hel en Hu nt
Jackson, Históri as sobre mães )
“Parabéns à to das as Mães qu e
participaram. O trabalho ficou muito
bonito” elogiou o Prefeito Flávio de
Souza Pinto.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

A Secretaria Municipal de Bom
Repouso comunica as pessoas que
está ocorrendo a Campanha de
Vacinação contra Influenza,
popularmente conhecida como
vacina contra a gripe, de 05 a 25 de
maio no Posto de Saúde na área
central na Unidade do Programa de
Saúde da Família. O público-alvo
do Ministério da Saúde são idosos,
gestantes, crianças entre seis meses
e dois anos de idade, profissionais
de saúde e indígenas.

Oficina de Artesanato com o tema “Dia das Mães”

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.

Grande promoção de
tratamentos corporais.
Excelentes Novidades

- Depilação definitiva a laser - Light Sheer.
- Carboxiterapia para flacidez, estrias e
Tatiana Di Russo
gordura localizada.
Rua Alfeu Duarte, 123
- Radiofreqüência para celulite,
Tel.:3445-2237/9967-9999
flacidez corporal e facial.
Bairro São Judas Tadeu
- Vibrocell para gordura localizada.
Borda da Mata
Centro de Estética Avançada

Grandes tratamentos com pequenos preços!!!
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A m b u l a t ó r i o M u n i c i p a l d e F i s i o t e r a p i a d e To c o s
d o M o j i u l t r a pa s s a a c a sa d o s 1 0 m il a t e n d i m e n t o s
Funcionando desde 22 de julho de
2009, o Ambulatório Municipal de
Fisioterapia já ultrapassou a casa dos 10
mil atendimentos buscando atingir a
met a de 13 mil no fi nal de 20 12,
oferecendo tratamento de fisioterapia
cardiovascular, respiratória, neurológica,
traumatologia e ortopédica, geriátrica e
pediátrica, entre outros.
A Prefeitura Municipal através da
Secretaria Municipal de Saúde acaba de
atingir um marco importante. Além de
oferecer atendimento Fisioterapêutico
especializado e de excelência, dedicação
e profissionalismo, o tratamento é
di ferenciado e os pacient es são
atendidos individualmente o que faz toda
diferença, criando um elo de amizade
entre os fisioterapeutas e pacientes.
O Governo do Prefei to Antônio
Rosário Pereira (adm. 2009/2012) nos dá
exemplo de cidadania quando se trata de

saúde, quer na Fisioterapia como na
Saúde no seu âmbito geral, oferecendo
atendimento com pro fissionais
competentes, atenciosos, com muito
pro fissionalismo, humanidade e
qualidade.
-humanidade: somente pessoas com
total sensibilidade podem amenizar o
sofrimento daqueles que por algum
mo tivo dei xaram de realizar su as
atividades rotineiras por causa de dores
musculares ou seqüelas de enfermidades
mais graves;
-qualidade: requisito importante na
contratação de profissionais, para que
as pessoas recebam um atendimento de
alto nível.
Faltava essa sensibil idade po is
dispunham de vagas para realização
desse tipo de atendimento no HCSL
(Hospital das Clinicas Samuel Libânio)
em Pouso Alegre e para lá mandavam os

pacientes, contribuindo ainda mais com
o sofrimento daqueles que tentavam uma
reabilitação.
Essa administração é feita para o povo;
a P refeitura é para atender as
necessidades dos mesmos, portanto, não
medimos esforços para melhorar a
qualidade de vida de nossos moradores
e proporcionar saúde e bem estar a todos.
“Como cidadão tocosmojiense e
principalmente como paciente, posso
afirmar, sem medo de errar e sem qualquer
conotação político ou partidário que tal
ambulatóri o fo i u ma das grandes
conquistas da população do município
de Tocos do Moji, parafraseando Jorge
Amado, como “a tenda dos milagres” tal
o número de pacientes recuperados pelo
ambulatório por esse espaço de tempo;
obrigado à Secretaria Municipal de Saúde
e aos Drs. Adílio e Júlio fisioterapeutas”
diz Wanderlei Tavares- paciente.

Palavras dos Fisioterapeutas
“Nossa empresa é uma Empresa séria
que tem como principal meta oferecer ao
paciente um atendimento de qualidade
onde cada um é tratado com muito
respeito e dignidade, pois só assim
conquistamos a confiança e o respeito
de todos. Todo paciente necessita de
muito carinho, atenção, respeito e muita
capacitação profissional para que seja
prestado um atendimento adequado para
cada tipo de problema.
Somos u m no vo conceito em
fisioterapia, tratamos desde a fase aguda
até a completa recuperação.
Ficamos feliz em poder contribuir para
melhorar a vida dessas pessoas. Ajudar
a realizar pequenas tarefas, e a fazer
al guns movimentos já é mui to
gratificante.
O tratamento de Fisioterapia na cidade
de Tocos do Moji assume um lugar cada

vez mais significativo nos sistemas de
cuidados à saúde. É por estes motivos
que estamos a cada dia nos dedicando
aos est udos
acadêmi cos em
especializações e introduzindo-os na
qualidade do atendimento. Obrigado à
Secretaria Munici pal de Saúde e à
Prefeitura de Tocos do Moji pela iniciativa
e oportunidade que nos é dada.” - Adílio
Gonçalves de Souza, Julio Cezar Delfino
da Rosa – Fisioterapeutas.
Enfim, a Prefeitura de Tocos do Moji
através da Secretaria Municipal de Saúde
agradece a todos os profissionais
(fisioterapeutas, motoristas e demais
funcionários) que tornam essa realização
possível; a todos nosso muito obrigado!
E ao povo tocosmojiense em especial aos
pacientes, parabéns por mais essa
conquista!
Secretaria Municipal de Saúde de
Tocos do Moji

Ambulatório Municipal de Fisioterapia e pacientes durante o tratamento

Mais nove ruas receberão calçamentos
em Borda da Mata
A Prefeitura de Borda da Mata
está f in alizan do pr ojeto s p ar a
calçar mais nove ruas na cidade.
É b o m le mb r ar q u e algu mas
ci ta d a s a q u i, s ão ap en as
complementos, ou seja, alguma
r ua qu e f ico u algu m tr ech o e

ag o r a a P r ef ei tu r a es tá
completanto. En tre as ruas que
receberão o benefício são: Maria
Luiza Brandão - Santa Terezinha;
Pau lo Seb astião Gu imar ães Santa Rita; Adolfo Alves - São
Judas Tadeu; Balbino Ribeiro de

Re ze n d e - S anto A n t o n io ;
Francisco M. da Costa - Santa
Rita; Raul Cobr a Filho - Santa
Terezinha; Maria Barboza Paiva
- São Jud as Tad eu; Avelino N.
Almeida - Santa Terezinha; Rual
Cobra - Centro.

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
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior

Prefeitura de Tocos do Moji altera
rede de água no Distrito dos Fernandes

Jovem de 20 anos agride o pai e
a mãe no bairro Santa Edwiges
No dia 23 de abril, por volta das 11h15, a Polícia Militar foi acionada a comparecer
no bairro Santa Edwiges onde a vítima narrou aos policiais que seu filho L.P.S. de 20
anos de idade, após uma discussão agrediu seu pai e sua mãe com socos e empurrões.
No local o autor foi localizado e preso em flagrante delito, sendo encaminhado à
Delegacia de Polícia.

Motociclista sem habilitação
e com moto com lacre
rompido no Distrito do
Sertãozinho é multado
e tem o veículo apreendido
No dia 23 de abril, por volta das 19h, a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo
Distrito do Sertãozinho quando abordou uma motocicleta, sendo constatado que
seu condutor era inabilitado e a motocicleta estava com o lacre da placa rompido.
Foram lavradas as multas pertinentes e feita remoção da motocicleta para regularização.

Homem de 58 anos deixa
caminhonete com a porta
destrancada no centro da
cidade e com uma pasta
contendo 3.750 reais
que foi furtada
No dia 26 de abril, por volta das 11h, a Polícia Militar foi acionada pela vítima
A.C.M. de 58 anos de idade a comparecer à Rua Eduardo Amaral onde narrou que
estacionou sua caminhonete naquele endereço deixando a porta destrancada e sobre
o banco uma pasta com R$ 3.750,00 em dinheiro, sendo que ao retornar percebeu que
indivíduo não identificado havia furtado o dinheiro. Foi realizado rastreamento pelas
proximidades, porém nenhum suspeito foi identificado.

Homem de 51 anos enfrenta
policiais com foice no Distrito
do Cervo e é preso em flagrante
No dia 02 de maio, por volta das 15h40, a Polícia Militar foi acionada a comparecer
no Distrito do Cervo onde as vítimas narraram que o autor J.F.N de 51 anos de idade
constantemente faz uso imoderado de bebida alcoólica, tornando violento e por
conseqüência tem costume de agredir sua mãe e sua irmã. Que naquela data
novamente com um chicote na mão ameaçava e tentava agredir as vítimas. No local
os policiais militares abordaram o autor que recebeu os policiais com uma foice,
sendo necessário que os PMs utilizassem de técnicas de imobilização para dominar
e desarmar o autor o qual foi preso em flagrante delito, sendo encaminhado à Delegacia
de Plantão na cidade de Pouso Alegre.

Atenção
A Empresa Villasa responsável pela
conclusão da Obra do Asfalto Tocos
do Moji / Borda da Mata comunica
que está recolhendo Nome e
Telefone de Interessados
em Vaga de Emprego.
Favor procurar REGIANE CRUZ na
Prefeitura Municipal de Tocos do Moji.

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

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

A Prefeitura de Tocos do Moji está alterando a rede de água no distrito Fernandes, para adequar a nova estação de
água que será inaugurada no próximo mês de junho /2012, com a presença do Secretário de Estado Bilac Pinto. Essa
estação dará solução e atenderá a uma antiga reivindicação dos Moradores do importante Distrito, afirma o prefeito
Antônio Rosário.

Tocos do Moji será cenário
de filme Longa Metragem
A aconchegante cidadezinha de Tocos
do Moji encanta por suas belezas e
hospitali dade e mais uma vez será
destaque agora no Filme Dogmas de Fé
do Cineasta Marcelo Nascimento com
participação do ator Victor Wagner. Ele
nasceu em Porto Alegre, em 30 de junho
de 1959, trabalhou em telenovelas no
SBT e na TV Manchete, onde fez seu
personagem mai s co nhecido, o
“contratador João Fernandes”, de “Xica
da Silva”.
“To cos do Moji brilhando agora
também no cinema. Além de alguns
figurantes a Banda Lira Tocosmojiense
fará parte do Filme. Um show de Cultura
em Tocos do Moji – MG.”, diz o ator.

Ator Victor
Wagner

Senador José Bento implanta Programa de
Ativação da Memória e Concentração em idosos
através do baile da melhor idade (Forró)
Pesquisas comprovam que dança
exercita a memória e a concentração em
idosos, a atividade da dança exercita
regiões do cérebro responsáveis pela
memória, além de exercitar o corpo
desenvolve habilidades como força, ritmo,
agilidade e flexibilidade.
A Secretaria Municipal de Saúde do
município de Senador José Bento, na
pessoa da Secretária de Saúde, Maria
Renata Fernandes, implantou um programa
semanal de dança voltado para idosos. O

programa conta com a total e irrestrita
colaboração do Prefeito Flávio de Souza
Pinto, no que se refere à infraestrutura de
funcionamento e conta também com o
apoio do CRAS.
O programa tem como objetivo principal
a política do Sistema Único de Saúde (SUS)
a integralidade da promoção e prevenção
do envelhecimento saudável e ativo.
Com a idade os idosos deixam de
exercitar as áreas cerebrais que controlam
a ansiedade e a motivação. É

inquestionável que quando se pratica a
dança os idosos desenvolvem um esforço
maior para memorizar a sequência dos
passos e mostram concentração acima do
normal para não invadirem o espaço do
parceiro, por esse motivo especificamente
Senador José Bento optou pelo ritmo do
forró.
Mais prazeroso ainda são as lembranças
de experiências e sensações vividas no
passado, quando a música os remete à
juventude.

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Rua Cel. José Inácio, 190
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

À esquerda, a Secretária de Saúde, Renata e a Banda do Baile do Programa de Ativação da Memória e Concentração

Campanha de Vacinação contra a gripe em
Senador José Bento

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

- 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

A Secretaria de Saúde de Senador José Bento informa que está sendo realizada a
campanha da vacina da gripe para gestantes, pessoas com 60 anos ou mais,
crianças de 6 meses a menores de 2 anos.
Horário de vacinação: 7h às 17h(segunda a sexta)
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Borda da Mata está finalizando a implantação do
Centro de Referência de Assistência Social(CRAS)
A Prefeitura de Borda da Mata está
finalizando a implantação do CRAS no
município. O CRAS, depois de instalado,
ele terá uma equipe formada por uma
Assistente Social, uma Psicóloga, uma
Coordenadora, além do pessoal da parte
administrativa. Ele ficará na Rua Salvador
Orlandi. A equipe do Centro de Referência
está apresentando a proposta de trabalho
a diversos setores da Prefeitura. No dia
25 de abri l, Pro fessores da Rede
Municipal de Ensino se reuniram na
Escola Municipal Benedita Braga Cobra,
para participarem do encontro com os
profissionais do CRAS - Centro de
Referência de Assistência So cial
Sebastiana Marques.
A coordenadora Marília Sáber, a
psicóloga Marília Barbosa Megale e o
Assistente Social Luciano Pereira Silva

participaram da apresentação. Marília
Megale falou sobre a importância do
CRAS na cidade, a proposta de trabalho,
“o CRAS trabalha com cidadania”, falou
ainda das ações que vão ser
desenvolvi das em parceria co m a
Educação e outros setores.
Marília Saber esclareceu que o CRAS
trabalha com prevenção de problemas
sociais, não visa punição “o nosso foco
é ver o problema que a família está
passando, conhecer e prevenir situações
mais graves”, por isso o trabalho envolve
toda a família não apenas uma criança
que passa por eventuais dificuldades na
escola.
O CRAS é responsável pela oferta do
serviço de Proteção e Atendimento
Integral às Famíl ias (Paif) e pela
articulação da rede socioassistencial

básica no município. É a principal forma
de ingresso dos usuários no Sistema
Único de Assistência Social (Suas) e
possibilita o acesso das famílias e
indivíduos à rede de proteção social de
assistência
social.
Na ocasião, os professores tiraram
dúvidas, expuseram problemas
enfrentados em sala de aula e discutiram
formas de atuação junto ao CRAS.
O prefeito Edmundo Silva Júnior diz ainda
que esse ano também, o Departamento de
Assistência Social foi transformado em
Secretaria. Ele acredita que devido a
importância deste setor e para poder
implantar os projetos importantes criados
por esta administração, seria necessário
essa mudança.
Fonte: Assessoria de Comunicação da
Prefeitura

Onde será o CRAS e a Secretaria de Assistência Social e o Encontro com os professores

Prefeito de Borda da Mata Edmundo Silva
Júnior pede ao Vereador Tengo que homenageie
os Deputatos Odair Cunha e Leonardo Moreira
co m o Tí t u lo d e Ci d a d ã o B o rd a ma t en se
O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior pediu ao vereador Benedito
Carlos de Faria(Tengo) que homenageie
os deputados Estadual Leonardo Moreira
e Federal Odair Cunha concedendo-lhes
o Título de Cidadão Honorário de Borda
da Mata.
De acordo com o prefeito, ele fez esse
pedido, porque esses dois Deputados tem
sido de suma importânci a para a
população de Borda da Mata. “Além da
minha equipe, que é fantástica em elaborar
projetos e encaminhar aos órgãos

competentes, sem a ajuda desses dois
cidadãos, que eu já considero de Borda
da Mata, nossa ci dade não estaria
recebendo essa grande transformação,
que são obras por todos os lados,
recuperação de ruas, compra de máquinas,
como Patrol, Retroescadeira, Ambulância,
veículos, entre tantas outras coisas, enfim,
nossa população deve muito a esses dois
Deputados. Posso dizer, sem sombra de
dúvidas, que são os Deputados que mais
ajudaram Borda da Mata em toda sua
história. Depois de tudo isso, não tem

palavras para agradecer esses dois
parceiros que amam essa terra como nós,
por isso eles nos tratam com tanta
dedicação, esforço e carinho. Essa
homenagem é mais do que justa para eles
que já fizeram e irão fazer muito mais por
Borda da Mata”, agradece o prefeito
Edmundo e acrescenta
“esperamos
que esta cidadania bordamatense possa
retribuir ao menos um pouco do nosso
reconhecimento por esse trabalho
incomparável que vocês tem feito por
nosso município. Obrigado de coração”.

Deputado Estadual
Leonardo Moreira e
o prefeito Edmundo e
o Deputado Federal
Odair Cunha,
também com
Edmundo

Quadra Poliesportiva da Escola do bairro
Santa Cruz começa a ser construída
Terreno revertido ao Município, que segundo o prefeito
Edmundo, será doado a Associção de Artesanato Fruto da Terra

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Na semana passada, a Prefeitura de
Borda da Mata co meçou a fazer a
terraplenagem para a construção de uma
quadra poliesportiva dentro da Escola
Municipal Antonio Marques da Silva no
bairro Santa Cruz, que terá as dimensões
oficiais e servirá para as atividades
esportivas dos estudantes.
Segundo o prefeito Edmundo, dentro
do “Programa Escola Modelo”, todas
terão quadra, já que agora eles têm aulas
de Educação Física na escola, pois estão
com pro fessores especializados
ensinado di versas modal idades
esportivas.

Escola do bairro
Santa Cruz que
ganhará Quadra
Poliesportiva

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

Uma homenagem da Família!
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Ipê Tintas e
Acabamentos

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

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

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

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

Três lojas para melhor atendê-lo
ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Máquina Self-color com
simulador de ambiente.
(Tiramos a foto de sua
casa e simulamos
várias opções de cores,
é só na IPÊ)

Caderno de Promoções da
Ipê Tintas e Acabamentos

Porcelanato Polido
R$49,00

Selador Acrílico 18L Futura
De R$69,90 por R$65,00

Conjunto de Gabinete de Banheiro MGM
Ótimo Preço!

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

Grafiato 25 Litros
De R$53,00 por R$41,90

Duchas Eletrônicas ThermosSystem
Ótimo Preço!!!
*P romoção válida at é 15/06/12 ou enquanto em durar o estoque.

IPÊ IND. E COM. LTDA.
COMUNICA QUE ESTÁ
RECEBENDO CONTAS
DE LUZ(CEMIG) NO
POSTO CEMIG FÁCIL.
Atendimento - 12h às 16h

Praça Antônio Megale, 91
Centro de Borda da Mata
Telefax: (35) 3445 1413

