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Programa Academia da Saúde em Borda da Mata promove Festa Junina no Poliesportivo

No dia 29 de junho, a agitação ficou por conta da festa junina do Programa Academia da Saúde em Borda da Mata.
O evento ocorreu no Poliesportivo Municipal Irmãos Rocha. A festa contou com quadrilha e comidas típicas.

Manutenção de estradas rurais - Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata, em conjunto com a Secretaria de Obras segue com o trabalho de manutenção das estradas do município. Desta vez foi feita
a manutenção em trecho da estrada de ligação do Distrito Sertãozinho ao bairro Serrinha. E também, foi feita a manutenção em trecho da estrada do bairro
Santa Rita.

Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e o CRAS de Borda
da Mata realizam palestras para os beneficiários do Programa Amanhecer

O Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e o CRAS Sebastiana Marques realizaram, durante o mês de Junho, palestras para os
beneficiários do Programa Amanhecer. As palestras foram realizadas nos Distritos do Cervo e Sertãozinho e também nos bairros Santa
Cruz e Centro, com o tema “O que é o CRAS” proferidas pela Psicóloga Erica Rocha.

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
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Um dos maiores programas de calçamento
da Região que é o “Rotas do Produtor” em
Bom Repouso chega ao Bairro dos Bentos

O município de Bom Repouso está realizando um dos maiores programas de calçamento da Região que se
chama “Programa Rotas do Produtor”. Milhões de reais serão investidos em diversos lugares e estradas de
bairros importantes para melhorar ainda mais a qualidade de vida da população que produz no município. Alguns
locais já receberam esse benefício, mas neste mês, foi a vez dos moradores do Bairro dos Bentos serem
contemplados.

Bom Repouso recebe Viatura Fiat
Toro para PM do Município

No dia 30 de junho, o Prefeito de Bom Repouso Edmilson Andrade teve a
honra de compor a mesa com o Governador de Minas, Romeu Zema, quando
recebeu uma viatura Toro da Fiat nova para a Polícia Militar do município de
Bom Repouso.

Alunos da Escola Municipal Atílio da Silva Brandão
de Bom Repouso recebem orientações referentes ao
Programa PROTEJA sobre alimentação saudável

No dia 27 de junho, os alunos da Escola Municipal Atílio da
Silva Brandão de Bom Repouso receberam orientações
referentes ao Programa PROTEJA, quando foram abordadas
as práticas de hábitos de vida saudáveis, com foco no
comportamento alimentar e nas escolhas alimentares feitas pelas crianças, tendo como consequência benéfica o controle do
peso corporal, melhora da qualidade de vida e prevenção das doenças associadas ao excesso de peso.
A Estratégia de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (Proteja), é uma iniciativa da Coordenação-Geral de Alimentação
e Nutrição do Departamento de Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.

Bom Repouso realiza Curso deAtendente de Farmácia do Senac

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665

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

JC Contabilidade
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

A V I S O DE PREGÃO ELETRÔNICO
Ruberley José da Silva Junior, Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 02/2022,
da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, torna público que fará realizar, na
data de 27/07/2022, às 13h00, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para
a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO. Dotação orçamentária
01.01.031.0002.3005.0000.44905200, ficha 03 – Aquisição de Equipamentos e
Material Permanente. O Edital de Licitação e seus anexos poderão ser obtidos
no endereço eletrônico https://www.camarabordadamata.mg.gov.br ou pelo email: camaramunicipalbm@yahoo.com.br ou no link https://
bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/. A Abertura das propostas
e etapa de lances ocorrerá eletronicamente às 13H00min do dia 27/07/2022 no
Portal de Pregão Eletrônico da Câmara Municipal, acessível neste link: https://
bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/.

No dia 30 de junho, a Secretaria Municipal
de Saúde de Bom Repouso, em parceria com
SENAC, Secretaria de Educação e CRAS deu
início ao curso de Atendente de Farmácia
Gratuito.
O curso de Atendente de Farmácia do
SENAC é uma qualificação profissional
destinada para atuar com o atendimento ao
público e deseja trabalhar em farmácias e
drogarias.
Nesse curso, o aluno aprenderá a
desempenhar todas as funções esperadas de
um atendente de farmácia, como prestação de
auxílio ao farmacêutico sobre os pedidos dos
clientes, controle de estoque, organização de
medicamentos, entre outras atividades
importantes.
“Estamos preparando 30 pessoas para o
ambiente de trabalho”, diz a Secretária de
Saúde, Diana.
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Tocos do Moji realiza 5ª Conferência de Saúde com o tema
“Saúde Mental na Rede de Atenção Primária à Saúde.”

No dia 29 de junho, foi realizada em Tocos do Moji,
a 5ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema
“Saúde Mental na Rede de Atenção Primária à
Saúde.” O evento foi na Câmara Municipal e contou
com uma grande participação das pessoas.

G e s t o r e s d a E d u c a ç ã o d e To c o s d o M o j i p a r t i c i p a m d o I
Seminário Mineiro de Educação “Desafios e possibilidades.”

No dia 25 de junho, os Gestores da Educação de Tocos do Moji, cada vez mais capacitados para exercer suas funções, participaram do I Seminário Mineiro de Educação. “Desafios e possibilidades.”
“Parabéns Secretaria Regional de Ensino de Pouso Alegre, Município de Tocos do Moji, Departamento de Educação Municipal, Escolas Municipais e Escola Estadual, bem representadas. Excelente evento,”, diz
a Direção da Escola Estadual, José Tomaz Cantuária Júnior.

Tocos do Moji realiza Curso de Manutenção de Tratores e Implementos(Arado)

No mês de junho, aconteceu em Tocos do Moji, o Curso de Manutenção de
Tratores e Implementos ( Arado)
O curso foi realizado no galpão do CRAS, ministrado pela Instrutora do Senar
Engenheira Agrônoma, Elaine Spinelli. A realização do Curso é uma Parceria do
SENAR, Engenheira Tainara da ATeG Morango de Tocos do Moji - MG e Sindicato
dos Produtores Rurais.

Tocos do Moji obtém alcance de
meta de 100% dos indicadores da
Política Estadual de Promoção da
Saúde (POEPS) no primeiro
quadrimestre do ano de 2022.
Criado
em abril
de 2016, a
Política
Estadual
d
e
Promoção
à Saúde
n
o
âmbito
d
o
Estado
de Minas
Gerais –
POEPS,
tem
o
objetivo
d
e
estimular
a
promoção
da saúde,
a adoção
de práticas sociais e de saúde, a promoção da cultura de paz, e a
valorização de saberes populares e tradicionais, além da atuação
na formação e educação permanente em saúde, alimentação
saudável e sustentável, práticas corporais e atividades físicas.
O m u n i c í p i o d e To c o s d o M o j i o b t e v e u m a l c a n c e d e m e t a d e
100% dos indicadores da Política Estadual de Promoção da Saúde
(POEPS) no primeiro quadrimestre do ano de 2022.
“Parabéns a todos os profissionais da Atenção Primária a Saúde
pelo empenho e dedicação”, diz o Prefeito Givanildo José da Silva.

Farmácia Estrela da Mata

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 27/2022
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.400.000,00 (Três
milhões e quatrocentos mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária no exercício corrente:
ÓRGÃO 02.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02.02.01 – EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL

ÓRGÃO 02.05 – SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
UNIDADE 02.05.02 – MEIO AMBIENTE E SERVICOS RURAIS

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo primeiro, com
valor de R$ 3.400.000,00 (Três milhões e quatrocentos mil reais), são os provenientes de superávit financeiro do
exercício anterior conforme relatório 75-5 de controle dos créditos adicionais abertos por superávit financeiro (controle
por destinação de recursos) anexo. E o item 2 por tendência de excesso de arrecadação proveniente de contrato de
operação de crédito firmado com o BDMG no exercício de 2021 através do contrato de nº 333.614/21
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 19 de abril de 2022.
Jorge Pereira Filho
Presidente da Câmara Municipal

Proposição de Lei nº 28/2022
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.107.161,53 (dois
milhões, centro e sete mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), destinado a suplementar a seguinte
dotação orçamentária no exercício corrente:
ÓRGÃO 02.05 – SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
UNIDADE 02.05.01 – OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo primeiro, com valor de
R$ 2.107.161,53 (dois milhões, centro e sete mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), serão os
provenientes de tendência de excesso de arrecadação do Termo de Cooperação Técnica 12/2022 junto a Eletrobras.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 19 de abril de 2022.
Jorge Pereira Filho
Presidente da Câmara Municipal

5

TRIBUNA POPULAR

Distrito do Cervo recebe novo reservatório de água com capacidade para 60 mil litros

No dia 14 de junho, o reservatório novo com aproximadamente 11 metros de altura e capacidade de 60.000 litros de água foi entregue no
Distrito do Cervo.Considerando diversos problemas encontrados no abastecimento de água do Distrito e o aumento populacional,
tornou-se necessária a instalação do novo reservatório para aliviar a escassez hídrica para a população.
A melhoria no abastecimento de água era uma reivindicação antiga da população, mas que agora foi atendida pela atual Administração.

Escola Municipal Maria Ambrosina de Jesus no Distrito Sertão da
Bernardina em Tocos do Moji faz atividades em clima de Festa Junina

A Escola Municipal Maria Ambrosina de Jesus, no Distrito Sertão da Bernardina em Tocos do Moji, em clima de festa junina com a turma do Pré I fez diversas atividades com colagem e pintura para enfeitar a
sala. Essas atividades ajudam no desenvolvimento de diversas habilidades, sempre baseadas na BNCC.
Cada aluno recebeu um canudo novo/embalado e as carteiras ficaram distantes umas das outras na hora de tirar as máscaras.

Cirurgiã dentista da Rede Municipal
de Saúde de Tocos do Moji
participa de encontro promovido
pela Regional de Saúde

No dia 23 de junho, a Dra. Thalita
Pádua, cirurgiã-dentista da Rede
Municipal de Saúde de Tocos do
Moji, participou do encontro
promovido pela Regional de Saúde,
com a seguinte pauta: Elaboração do

instrumento diagnóstico do estágio
de desenvolvimento da rede de
atenção à saúde bucal para a
operacionalização da linha de
cuidado
disfunção
temporomandibular.

Senador José Bento recebe Van
no valor de 288 mil reais para
Secretaria de Assistência Social

O município de Senador José Bento recebeu no mês de junho, uma Van zero km
para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social no valor de 288 mil
reais. O veículo possui capacidade para transportar 20 pessoas e foi adquirida
através de emenda parlamentar. “Somos gratos por mais essa ajuda. Tenho certeza
que auxiliará muito nossas causas sociais”, disse o prefeito Fernando Fernandes.

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,
salgados,
lanches,
bolos,
brioches
e muito
mais!!!
Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro
Borda da Mata
Telefones:
(35)3445-1727/ 3445-1291

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Secretaria de Saúde de Borda
da Mata pede atenção sobre
a doença “Monkeypox”
O que é? O que precisamos saber sobre ela?
A Monkeypox, ou “Varíola do
Macaco” é uma doença viral, endêmica
de alguns países do Continente
Africano. Os seus sintomas são bastante
semelhantes ao da varíola (doença
extinta no país), se manifestando através
de lesões na pele, febre e dores que
podem durar alguns dias e em casos mais
severos, entre duas e quatro semanas.
Os principais meios de transmissão
confirmados até o momento são através
do contato com fluídos corporais de
infectados (saliva e sangue, por
exemplo), incluindo relações sexuais e
pelo contato direto com as lesões
causadas pela doença.
Segundo a Anvisa, assim como na
prevenção do Covid-19, o uso de
máscaras, distanciamento e a
higienização das mãos são formas de
evitar o contágio pela Monkeypox.
Até o dia 08 de julho, o Brasil tinha
confirmado 121 casos de varíola dos
macacos. Além destes, outras 55
possíveis infecções estavam sendo

investigadas no país.
O estado de São Paulo é o mais
afetado, com 77 casos confirmados. Na
sequência está o Rio de Janeiro, com 28
casos. Aparecem depois Minas Gerais
(8), Ceará (2), Paraná (2), Rio Grande do
Sul (2), Rio Grande do Norte (1) e Distrito
Federal (1).
Em razão do alastramento da doença,
o Instituto Butantan, em São Paulo, criou
um comitê para estudar a produção de
uma vacina contra a varíola dos
macacos. São nove especialistas
reunidos para apresentar análises,
estudos e propostas relativas ao
possível imunizante.
A Secretaria de Saúde Borda da Mata
pede a população que fique atenta,
embora ainda não sejam casos
alarmantes, mas é uma doença evitável,
desde que tome as devidas precauções.
“Não podemos esmorecer em nenhum
momento, qualquer suspeita, procure
imediatamente a ajuda médica”, pede o
Secretário de Saúde, Celso do Amaral.

Borda da Mata participa do
4° Seminário do Patrimônio
Cultural de Varginha

Secretaria de Saúde de Borda da Mata investe em
todos os setores e o transporte ampliou a Frota de
Veículos para dar mais agilidade nos atendimentos
A Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata sempre procurando
melhorar ainda mais o atendimento em
todos os aspectos, não poderia deixar
de investir no transporte de pacientes,
para dar mais conforto e segurança aos
usuários.
Desde o início do ano passado, já
foram adquiridos sete veículos Fiat
Argo com cinco lugares, um veículo GM
Spin com sete lugares, uma ambulância
GM Montana, uma Van com 16 lugares
e uma Van com 21 lugares. Estas Vans,
embora já adquiridas, ainda estão por
chegar.
Além da melhora da frota, houve
também investimento na contratação de

profissionais como motorista o que fez
com que pudessem aumentar o
contingente no Pronto Socorro
Municipal que atende 24 horas
initerruptamente e conta desde o início
de 2021 com dois motoristas a
disposição e com isso uma resposta
mais ágil nos chamados de urgência e
emergência e conseguiram também
deixar profissionais em todas as
unidades de saúde para o transporte
das equipes de saúde.
“Levamos atendimento aos Distritos
do Cervo e Sertãozinho de
fisioterapeuta e psicólogo. Dobramos
a quantidade de dias de atendimento
farmacêutico.

No pós Covid levamos fisioterapia
domiciliar respiratória e também
transporte aos que necessitam de
fisioterapia e tem dificuldades de
locomoção, tudo graças ao aumento
dos profissionais e disponibilidade de
veículos. Foi criado um local preparado
para a limpeza dos veículos da
Secretaria de Saúde para uma viajem de
mais qualidade. Todos os veículos tem
sua manutenção em dia e contam com
rastreadores o que proporciona uma
segurança no acompanhamento das
viagens, consumo de combustíveis e
acompanhamento do percurso em
tempo real”, ressalta o Secretário
Municipal de Saúde, Celso do Amaral.

Veículos da Secretaria de Saúde de Borda da Mata

No dia 30 de junho, aconteceu o 4° Seminário do Patrimônio Cultural de
Varginha e o município de Borda da Mata foi representado no evento por
Alencar Júnior do Departamento de Cultura e Turismo e pelo escritor Léo
Guimarães.
Gestores de diversas cidades do Sul de Minas puderam acompanhar as
palestras com o tema “Gestão, Patrimônio e Políticas Públicas”, proferidas
por Amon Lasmar, José Manoel Magalhães Ferreira, Júlio Ferreira Leite Filho,
João Paulo Martins e mediação de Gustavo Uchôas Guimarães. Participaram
também o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e o vice, Leonardo Ciacci.

Estamos localizados na
Rua Eduardo Amaral, 311
Centro - Borda da Mata - MG.
FAÇA-NOS UMA VISITA E
CONFIRA NOSSOS PREÇOS!!!
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Polícia Militar prende homem com dois mandados
de prisão em aberto no bairro Santa Edwiges

No dia 01 de julho, sexta-feira em decorrência da operação Narco Brasil 2022 a PM
de Borda da Mata realizava operação batida policial em diversos pontos da cidade
momento em que na rua José de Moura, no bairro Santa Edwiges depararam com um
indivíduo com as mesmas características de um indivíduo de nome C.G.C. contra o
qual os militares sabiam existir 02 mandados de prisão em aberto. Após abordagem,
a identidade do autor foi confirmada, sendo então conduzido até o Pelotão da
Polícia Militar, onde através de pesquisa ao sistema informatizado e banco nacional
de mandados de prisão foram localizados 02 mandados de prisão.

Polícia Militar prende homem por
tráfico de drogas em Borda da Mata
No dia 30 de junho, sexta-feira, no bojo da “Operação Cabo Rodrigues” e da
“Operação Narco Brasil 2022”, em cumprimento ao mandado judicial de busca e
apreensão em desfavor de “C.A.S.M.”, conforme os autos n° 5000806-86.2022,
conseguindo apreender as drogas. Realizado o adentramento no quintal da residência
e ao parlamentar com os moradores, o autor abriu a porta, sendo que foi dado
ciência do respectivo mandado de busca e apreensão e de prisão; que ao proceder
busca pessoal foi localizado no bolso de trás de sua bermuda uma substância
envolvida em um saquinho plástico aparentando ser cocaína. Diante do fato, foi
dada voz de prisão ao autor, tendo ele sido algemado e cientificado de seus direitos.
Em continuidade às buscas pelas dependências da residência, as pedras de crack
foram localizadas em uma árvore ornamental plantada no quintal do imóvel.

Final do Campeonato de Futebol Society do bairro
Paredes em Tocos do Moji movimenta o local
No dia 26 de junho aconteceu no Bairro Paredes a final do
Campeonato de Futebol Society que durante três meses agitou
os domingos no local. O evento foi uma organização de Izael
Bento de Sousa(Nem) e contou com a participação de seis
equipes.
Lá os times são denominados, como de tradição, pelo nome
dos líderes das equipes e os dois que chegaram a final foram o
time do Tião e a equipe do Júlio César, sendo que o time do
Tião levou a melhor e sagrou-se campeão.
A equipe vencedora prestou uma homenagem a Lucas
Natanael, que fazia parte da equipe e faleceu recentemente de
acidente, doando o Troféu e as medalhas a família de Lucas.
O artilheiro do campeonato foi Henrique que marcou 10
gols e o goleiro destaque foi Edmar do time vice-campeão.
A premiação do campeonato foi fornecida pela Prefeitura de
Tocos do Moji, a qual os participantes e a organização fazem
questão de agradecer pelo incentivo ao esporte no município.
Já é tradicional no dia da final, os participantes se reunirem entre eles e com ajuda de alguns amigos, entre eles o Prefeito de
Tocos do Moji e a Prefeita de Inconfidentes, fazerem um grande churrasco de confraternização, que esse ano, foram oferecidos
aos atletas e torcedores cerca de 150 quilos de carne.

Polícia Militar prende dois homens
por roubo no bairro São Francisco
No dia 02 de julho, sábado, por volta das 19h, no bairro São Francisco, a PM foi
acionada VIA 190, na qual a vítima Valdeci Gonçalves Mendes narrou que foi
abordado por dois indivíduos que sem falar nada o agrediram com socos e subtraíram
seu celular e R$ 25,00 que estavam em sua carteira.
Após receber as informações, a equipe de serviço fez intenso rastreamento e
levante de informações no intuito de localizar os autores. Em seguida, com apoio de
outras guarnições, foi feito rastreamento no local dos fatos, bem como levantado o
sistema de monitoramento por câmeras que foi constatado que os autores teriam
voltado para casa e em contato na referida residência foi dito os fatos e os mesmos
apesar de dizerem que teriam brigado tão somente com vítima, contudo outras
testemunhas anônimas deram conta via 190 que os autores se tratavam de um
indivíduo de cor branca, magro e com camisa branca de listras vermelhas e outro
moreno, magro, baixo de blusa azul, que após intenso rastreamento as guarnições
lograram êxito em abordar e recuperar em posse do co-autor a res furtiva qualificada
em campo próprio. Aos autores foi dada voz prisão, conduzidos ao HPS para
confecção do auto de corpo de delito e posteriormente à Delegacia de Plantão de
Pouso Alegre, acrescento-vos que um senhor se negou a passar maiores dados da
sua qualificação. Pela testemunha se tratar de menor de idade foi devidamente
acompanhado pelo seu genitor a partir das 6h, contudo a ocorrência foi acompanhada
pelos Conselheiros Tutelares que providenciaram a presença para acompanhamento
e o desfecho dos fatos.

Vereador entrega Pináculo para a
Polícia Militar de Borda da Mata

Atividades oferecidas pela Secretaria
Municipal de Educação de Bom Repouso
A Polícia Militar de Borda da Mata recebeu a doação de um novo PINÁCULO por
parte do Exmo. Sr. Vereador José Quirino de Alvarenga Neto. O aparelho é um
retransmissor de chamadas, onde as ligações feitas ao 190 são redirecionadas ao
Celular que fica na viatura, auxiliando em um melhor atendimento as chamada de
emergência. A Polícia Militar agradece ao doador pela preocupação com a segurança
da população e reforça o compromisso na prestação do melhor serviço possível ao
povo de Borda da Mata.

A Secretaria Municipal de Educação de Bom Repouso oferece
várias atividades como brincadeiras, jogos, músicas e atividades
que ajudam a estimular as crianças.
Com a interação em equipe, a criança tem a oportunidade de
estar em contato com outras. Desse modo, ela desenvolve
habilidades interpessoais, aprendendo a ter uma boa
convivência com os demais.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR EM
BORDA DA MATA: 190 ou (35) 9-9829-1493
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Sala de Transmissão “Pe. Andrey Cássio Nicioli Silva” é inaugurada
na Basílica Nossa Senhora do Carmo em Borda da Mata

No dia 29 de junho, foi realizada a
inauguração oficial e a bênção da Sala
de Transmissão da Basílica Nossa
Senhora do Carmo de Borda da Mata,
que leva o nome do saudoso “Pe.
Andrey Cássio Nicioli Silva”,
precedidas pela Santa Missa presidida por Sua Excia. Revma. D.
Darci José Nicioli, C.Ss.R., Arcebispo
Metropolitano de Diamantina/MG e tio
do Pe. Andrey - e concelebrada pelo
Pároco e Reitor, Pe. Adilson da Rocha,
e pelo Vigário Paroquial, Pe. Samuel
Araújo Ferreira.
Estavam presentes nesta solene
Eucaristia os pais do Pe. Andrey, Sr.
Antônio e Dª Vânia, alguns familiares
e amigos do Pe. Andrey.
Registramos também, com muita
satisfação, a presença das seguintes

autoridades municipais: o Prefeito
Municipal de Borda da Mata, Afonso
Raimundo de Souza e a Primeira-Dama,
Dª Dolores Moreira de Souza, bem
como da Vereadora Joseli Brandão.
Em sua homilia, D. Darci, à luz da
Palavra proclamada, particularmente
do Evangelho, falou sobre a
importância de vencermos o mal com
o bem; bem este que, inclusive, Pe.
Andrey fez durante sua vida,
especialmente em seu ministério
sacerdotal, a maior parte dele exercido
nesta Paróquia.
Após a solene celebração, foi feita a
inauguração da Sala de Transmissão
que leva o nome do Pe. Andrey, com a
Sessão Solene e o descerramento da
placa inaugural, na nave da Basílica.
Montada a mesa de honra, foi lida a

Câmara Municipal de Borda da
Mata cria Escola do Legislativo
visando aperfeiçoar o atendimento
aos cidadãos por parte dos
integrantes da Casa de Leis

No dia 29 de junho, a Câmara
Municipal de Borda da Mata
aprovou a Resolução nº 07/2022
para criar a Escola do Legislativo
do município.
A medida visa aproximar a
população do dia a dia do Poder

biografia
do
homenageado, com
destaque para seus
trabalhos na área
da comunicação católica, não só a
nível paroquial mas também
arquidiocesano e nacional, junto à
CNBB.
Em seguida, Pe. Adilson falou do
objetivo com o qual esta sala foi
pensada, inclusive para preservar a
memória e o legado do Pe. Andrey na
Paróquia, especialmente seu trabalho
dedicado à Pastoral da Comunicação.
Na sequência, recordando o trabalho
e o carinho de Pe. Andrey em
evangelizar “gente pequena”, o
menino Francisco - com quem Pe.
Andrey interagiu em sua última
celebração de Domingo de Ramos na
Paróquia - entrou com um arranjo floral
que foi depositado aos pés da imagem
de Nossa Senhora da Comunicação,
enquanto o Coral entoou a música

“Amar como Jesus amou”. A imagem
em questão era do Pe. Andrey e foi
doada por seus pais à esta Paróquia e,
na cerimônia, entronizada na Sala de
Transmissão.
Dando sequência à Sessão, foi
descerrada a placa inaugural por D.
Darci José, pelos pais do Pe. Andrey e
pelo Pe. Adilson.
D. Darci José falou em nome da
família e agradeceu o carinho da
comunidade paroquial bordamatense
pelo Pe. Andrey e também pela sua
família, dizendo que sempre nos
lembremos do Pe. Andrey como
“gente boa”, expressão de sua autoria
e que era muito usada por Pe. Andrey
em suas interlocuções.
Concluída a Sessão Solene de
inauguração oficial da Sala de
Transmissão e descerramento da placa,
assomaram à Sala de Transmissão para
a bênção da mesma, os componentes
da mesa de honra, os amigos e

familiares do Pe. Andrey e as religiosas
e postulantes dominicanas presentes
na cerimônia. Antes de seu término,
foram feitos, pelo Secretário de
Pastoral da Paróquia, Antônio Carlos,
os agradecimentos a todos os que
colaboraram para que este sonho se
tornasse realidade, seja através de sua
doação material ou de seu trabalho,
com destaque para o empenho de
Gabriel Rocha, que, juntamente com
ele, coordenou os trabalhos de
montagem e organização da sala.
Encerrada a cerimônia e sua
transmissão pelas plataformas digitais
da Paróquia e Rádio Ativa FM, foi
apresentado um vídeo com belas
imagens da Basílica bem como da Sala
de Transmissão, com seus detalhes e
objetos que a compõem, com destaque
para aqueles que pertenceram ao Pe.
Andrey.
Texto e fotos: PASCOM – Basílica
de Nossa Senhora do Carmo

Ponte do Bairro Boa Vista em Borda
da Mata passa por manutenção
A Prefeitura de Borda da
Mata, através da
Secretaria de Obras,
segue com o trabalho de
manutenção das pontes
do município. Desta vez
foi realizada a
manutenção em ponte de
acesso ao bairro
Boa Vista.

Legislativo e desenvolver ações de
educação para a cidadania, visando
a aproximação da sociedade ao
parlamento municipal, principalmente
a comunidade estudantil, como forma
de colaborar com a realização de
atividades parlamentares e políticas.

16 de Julho - Dia de Nossa Senhora do Carmo
Padroeira de Borda da Mata
Que ELA proteja nosso Município!!!

