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Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Projeto de Vôlei em Borda da Mata é
ampliado para o Bairro Santa Cruz

Com o objetivo de promover a qualidade de vida para os jovens, a
Prefeitura de Borda da Mata, por meio do Departamento Municipal de
Esportes, está realizando atividades gratuitas de voleibol. As aulas
estão sendo realizadas duas vezes por semana no Ginásio Poliesportivo
e devido a grande procura, está sendo ampliada para a quadra do
Bairro Santa Cruz.

As aulas são ministradas pela professora Cleia Mesquita, formada
em Educação Física e Técnica de Voleibol Nível II pela Confederação
Brasileiro de Voleibol - CBV

QUANDRA EESPORTIVA DA SANTA CRUZ
Todas as quartas feiras - Horário 8h às 10h.
Além de trazer benefícios para o corpo, também traz para a mente,

contribuindo com a saúde e bem estar. Fortalece o corpo, flexibilidade
e a coordenação motora. Melhora as capacidades cardiorrespiratórias.
Auxilia na perda de peso. E alivia o estresse, pela adrenalina da
competição. Além de todos esses benefícios o vôlei também é uma
atividade que estimula a interação social e a comunicação, por ser um esporte coletivo.

Manutenção em trecho da estrada do
bairro São Joaquim em Borda da Mata

Diariamente a Prefeitura de Borda da Mata, através do
Departamento de Obras,  trabalha em várias frentes para manter e
melhorar a infraestrutura da zona rural do município. São várias
ações dia após dia que trazem melhorias diretas a vida de
trabalhadores, moradores e munícipes que transitam pelo local.
Desta vez, a estrada beneficiada com manutenção é a do Bairro
São Joaquim.

Bairro São

Joaquim

Curso de Defumação de Carnes
Borda da Mata

No período de 30 de Maio a 03 de Junho de 2022, o SENAR Minas em parceria
com o CRAS Sebastiana Marques e Sindicato Rural de Borda da Mata, realizaram o
Curso de Defumação de Carnes.

1ª Bênção de Tratores
de Borda da Mata

No domingo, 19 de junho, ao lado da Basílica, Padre Samuel Araújo Ferreira
abençoou vários tratores e seus condutores, na 1ª bênção de tratores de Borda da
Mata.

Fotos: Mic Fotos Aéreas

Pedal Solidário em Prol do Lar Monsenhor
Pedro Cintra em Borda da Mata

No dia 19 de junho,  a OAK.E
Sportswear realiazou o Pedal Solidário
em Prol do Lar Monsenhor Pedro Cintra
em Borda da Mata.

“Muito obrigada a todos os ciclistas
que participaram. Nada como ajudar
fazendo o que a gente mais gosta.
Agradecimentos também as empresas
que nos ajudaram com os custos das
medalhas, kit, som, locução, mesas,
plaquinha, frutas e água. A Prefeitura de
Borda da Mata pela ambulância e carro
de apoio, e aos motoristas e enfermeira.
Aos voluntários que ajudaram na
montagem da estrutura, ponto de apoio
e marcação do trajeto. E ao
pedalxtremecicloturismo,  sem vocês
nada teria acontecido! Obrigada a
todos”, diz a organização.

No dia 19 de junho,  os atletas Fabio Oliveira e Jefferson Brandani de
Borda da Mata se destacaram na Maratona 7 Capelas em Santa Rita de
Caldas.

Jefferson Brandani correu os 15 quilômetros. O atleta fez uma boa
prova chegando em 4º lugar e superou o seu tempo nos 15 km. Com um
percurso de elevação de 200 metros, ele fechou sua prova no tempo
1h04m20s.

Fábio Oliveira correu os 43 quilômetros km ficando em 1º lugar, sendo
o campeão geral da prova. Com uma elevação de 1000 metros, ele fechou
sua prova com o tempo de 3h40m30s.

Os atletas bordamatenses vem se destacando na modalidade
conseguindo ótimos resultados.

Maratonista de Borda da Mata vence
prova em Santa Rita de Caldas
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Errata: O  evento Borda Skate Contest
realizado em Borda da Mata, no mês
de abril, foi organizado por  Gabi,
Diego, Dionathan, em parceria com o
Departamento Municipal de Esportes
e contou com o apoio dos skatistas em
geral, patrocinadores e amigos.

Enfermeira e Técnica de Enfermagem de Tocos do
Moji participam de encontro de Coordenadores
da Atenção Primária na UNA em Pouso Alegre

No dia 8 de Junho, aconteceu em
Pouso Alegre na sede da UNA o
encontro de Coordenadores da Atenção
Primária, onde a Coordenadora de Tocos
do Moji, a Enfermeira Jucilene Brandão,
junto com a Técnica de Enfermagem
Fernanda Braga, participou do encontro.

Foi discutido sobre os indicadores que
o município precisa trabalhar, através do
Programa Previne Brasil.

Na sua essência, a atenção primária à
saúde (APS) cuida das pessoas, em vez
de apenas tratar doenças ou condições
específicas. Esse setor, que oferta

atendimento abrangente, acessível e
baseado na comunidade, pode atender
de 80% a 90% das necessidades de
saúde de um indivíduo ao longo de sua
vida “Foi uma tarde muito agradável e
de muito aprendizado”, dizem as
participantes.

Horta em garrafas pets na Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado em Tocos do Moji

Entre as principais vantagens da produção suspensa está o alto rendimento em pequenos espaços. Como o produtor tem um maior controle da horta, pois a terra usada é um composto, e as quantidades de água
e de nutrientes são controladas, a qualidade do produto tende a ser superior do que no cultivo tradicional. A professora Dalva deu uma bela demonstração a seus alunos.

Parabéns professora Dalva Rosa Silva pela iniciativa de uma horta suspensa, utilizando uma garrafa Pet descartável, e nossos pequenos aprendem plantando, cuidando e colhendo.
Direção da Escola

Semana do Meio Ambiente na Escola Manoel Rodrigues Machado em Tocos do Moji
Somos os defensores do meio ambiente! Esse foi

o tema que nosso 3°A trabalhou na semana do meio
ambiente.

Parabéns professoras Nair Félix Santos e Lais
Cristine Alvarenga pelo trabalho e dedicação, por
conscientizarem nossos pequenos da importância
e cuidado com o nosso Meio Ambiente.

Nossos alunos do 5 ° ano B, colocaram na prática
uma atividade do cuidado com o meio ambiente, da
valorização, estão plantando sementes de girassol.

Parabéns professora Maiara Alves pelo belo
trabalho.

Direção da Escola

Tocos do Moji recebe nova  Pá carregadeira
para o Departamento Municipal de Obras

Muito utilizadas em
diversos segmentos, as
Pás carregadeiras são
máquinas capazes de
carregar materiais como
areia, brita, terra,
entulhos e minérios.
Potentes e versáteis são
excelentes para trabalhos
em grandes e pequenas
áreas. O povo
tocosmojiense acabou de
receber uma Pá-
Carregadeira novinha que
será de grande proveito
para manutenção dos
Serviços do
Departamento de Obras.
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Prefeitura de Tocos do Moji adquire duas Vans
para transportes de pacientes no valor de quase
700 mil reais, sendo uma com recursos próprios

A Prefeitura Municipal de Tocos do Moji-MG adquiriu duas VANS para transporte de pacientes da saúde.
Uma VAN de 21 lugares no valor de R$ 350.633,32 com recursos próprios do município.
Uma VAN adaptada para portadores de necessidades especiais no valor de R$ 345.000,00,  sendo que R$ 296.333,24 foram

recursos da resolução número 7.791 e orestante R$ 48.666,76  foram recursos próprios do município.
“Parabéns povo Tocosmojiense! Essa é uma conquista de todos”, diz o Prefeito Givanildo.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 24/2022

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do
Município e demais normas pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominada de Geroliza de Senna Lima a antiga rua Cardeal no Loteamento Vida Bela, que se inicia na rua
Elza Lopes da Silva e termina na divisa com o terreno de Waldemar Dantas de Melo no bairro Santa Rita.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas constantes na
lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 22 de março de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Proposição de Lei nº 25/2022
Disciplina as atividades industriais, de comércio ou prestação de serviços desenvolvidas no município de Borda da

Mata que dependem ou estão isentas para o seu funcionamento, da Licença de Localização e Funcionamento, institui
o alvará de funcionamento provisório e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do
Município e demais normas pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. O órgão municipal competente do Município de Borda da Mata - MG, no exercício de suas atribuições, emitirá
licença de localização e funcionamento de atividades industriais, de comércio ou prestação de serviços de acordo com
o estabelecido nesta Lei e nas normas vigentes aplicáveis.

Parágrafo único. Aplica-se no âmbito do Município de Borda da Mata-MG, a lista de classificação de risco das
atividades econômicas estabelecida pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução 002/2021 de 13/05/2021.

Art. 2º. As atividades de baixo risco ou Risco A iniciarão suas atividades sem a necessidade de atos públicos de
liberação prévia da atividade econômica no âmbito do Município de Borda da Mata-MG.

§1º - A licença de Localização e Funcionamento será automática para atividades econômicas de baixo risco A,
desenvolvidas exclusivamente em propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de
quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica.

§ 2º - As atividades de baixo risco A não comportam vistoria para o exercício contínuo e regular da atividade, sem
prejuízo da fiscalização quanto ao cumprimento das regras de posturas municipais, das normas ambientais, entre outras
obrigações legais.

§ 3º - A desnecessidade de atos públicos de liberação das atividades de grau de risco A não exime o responsável,
quando o caso, do pagamento das taxas e demais tributos previstos na legislação vigente.

Art. 3º. As atividades de médio risco ou Risco B terão direito de receber Alvarás Provisórios válidos por até 180 dias,
que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro empresarial e após vistoria
prévia por parte do órgão municipal competente.

§ 1º - O Alvará de Funcionamento Provisório será concedido após vistoria prévia, no mesmo procedimento de
solicitação de inscrição ou alteração cadastral.

§ 2º - Caberá ao interessado, no prazo previsto no caput, para obter o alvará de funcionamento:
I - apresentar documentos constitutivos da empresa e de identificação dos seus representantes legais;
II - apresentar documentos referentes ao imóvel onde instalada a atividade econômica;
III - possuir licença sanitária, quando necessário;
IV - possuir Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, quando obrigatório;
V - estar regular perante o Fisco Municipal;
VI - possuir licença ambiental, quando obrigatório;
VII - possuir licença referente ao patrimônio histórico e cultural, quando for o caso;
VIII - possuir autorizações ou licenças especiais, inclusive referentes ao exercício profissional, nas hipóteses previstas

em lei;
IX - firmar os termos de compromisso previstos na legislação, quando for o caso.
3º - O licenciamento de atividades de alto risco ocorrerá com atos prévios de licenciamento na forma da legislação

vigente.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 07 de abril de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Proposição de Lei nº 26/2022
Autoriza o Município de Borda da Mata (MG) a realizar a doação de ovos de Páscoa para os alunos da rede pública

municipal.
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 autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar a doação de ovos de Páscoa para os alunos de rede

pública municipal de ensino, regularmente matriculados.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas em

orçamento vigente do exercício, sob a seguinte rubrica:
02.02.01.12.361.0005.2.015.339030.055
02.02.02.12.365.0005.2013.339030.0108
02.02.03.12.365.0005.2.014.339030.0132
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 13 de abril de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretária

Prefeitura  de Senador José
Bento adquire caminhão
caçamba zero quilômetro

A Prefeitura de Senador José Bento
adquiriu recentemente, um caminhão
caçamba basculante 0 km, adquirido com
recursos próprios, no valor de R$ 370
mil.

“Senador José Bento é um município
agrícola de extensão rural com estradas

não pavimentadas muito grande. A
chegada deste caminhão caçamba vem
fortalecer o serviços prestados a
população no recolhimento de entulhos,
serviços rurais e outros”, dizem o
Prefeito Fernando Fernandes e a vice-
prefeita Andréia Inácio.

“...Tudo o que é belo tende a ser simples... O que sei é que a beleza anda de braços
dados com a simplicidade... Simplicidade é um conceito que nos remete ao estado
mais puro da realidade. Talvez seja por isso que as pessoas mais simples sejam
mestras em alcançar a felicidade com poucos recursos...” Pe. Fábio de Melo.
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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

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

almoço self-

service.

Secretaria Municipal de
Saúde de Bom Repouso

Obras de Revitalização da Avenida Joaquim Bento da Silva e Praça
Ivo Tomás Cantuária em Tocos do Moji continuam a todo vapor

As Obras de Revitalização da Avenida Joaquim Bento da Silva e Praça Ivo Tomás Cantuária em Tocos do Moji continuam a todo vapor.
“Pedimos desculpas a população e aos visitantes pelos transtornos causados, sabemos que toda obra antes da conclusão causa incômodo. Sejam pacientes e tenham certeza que as melhorias serão de

grande valia para toda população. Nossa cidade ficará ainda mais bonita e acolhedora”, pede o Departamento de Obras de Tocos do Moji.

Escola Municipal Maria Ambrosina de Jesus do Distrito Sertão da
Bernardina em Tocos do Moji realiza Gincana na aplicação da 17ª OBMEP

No início de junho,  teve dia de aplicação da 17ª OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas).
Após realizar a avaliação com muito empenho e dedicação, os alunos da Escola Municipal Maria Ambrosina de Jesus, no Distrito Sertão da Bernardina participaram de uma gincana onde mostraram muito união,

companheirismo para com toda a equipe.
“Agradecemos a professora Andréa Rosa por todo o auxílio e empenho na preparação para a aplicação das provas. E aos demais professores presentes que realizaram a aplicação. Parabéns a todas as equipes

vencedoras. 1° lugar: EQUIPE AZUL; 2° lugar: EQUIPE VERMELHA; 3° lugar: EQUIPE AMARELA; 4° lugar: EQUIPE VERDE” diz a Direção da Escola.

Campanha do Agasalho em Bom Repouso

A ação tem como objetivo a arrecadação de roupas como calças, camisetas, toucas, calçados e, principalmente, agasalhos em
bom estado que serão doados às famílias necessitadas.

Para você colaborar basta levar as roupas até o CRAS de Bom Repouso.

Oficinas do CRAS – Tocos do Moji

A professora de dança Beatriz Souza está movimentado a mulherada de Tocos do
Moji com suas aulas de dança. O projeto é parte integrante das Oficinas do CRAS
que além da dança também tem aulas de informática, música, canto e Muay Thai.

Curso de Roçadeira – Borda da Mata

No período de 10 a 11 de
Junho, o SENAR Minas em

parceria com o CRAS
Sebastiana Marques e

Sindicato Rural de Borda
da Mata, realizaram o Curso

de Roçadeira.
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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

Cras de Bom Repouso oferece diversas
oficinas e entre elas está de Jiu Jitsu

O CRAS Sebas t ião  I l ton  de
Andrade em Bom Repouso oferece
aos  moradores  do  munic íp io
diversas  a t iv idades  durante  a
semana que são as oficinas. Entre
elas, está a de Jiu Jitsu, e que o
Mest re  Paulo  César  fa la  da
importância das artes marciais para
as  cr ianças ,  em que  são
t rabalhados  va lores  como
discipl ina,  bondade,  respei to ,
enfim um cidadão de bem. As aulas
acontece uma vez por semana e
além do Jiu Jitsu, existem outras
Oficinas no CRAS como para a
Terceira Idade, Gestantes, Balé e
Fuxico.

VACINAÇÃO - BORDA DA MATA

Poliesportivo de Borda da Mata
fica agitado no mês de junho

com diversas atividades
Nesse mês de junho houve várias

atividades no Poliesportivo de Borda da
Mata e não podia passar sem os festejos
juninos. A professora Cleia e juntos com
seus alunos de vôlei festejaram com
muita alegria o 1º Arraial do
BORDAVÔLEI, além de muita alegria e
animação, durante a festa, teve quadrilha
improvisada  com todos os alunos e
presentes vestidos a caráter, como
também diversas atividades recreativas.

Os alunos ainda jogaram muito
voleibol, onde ficaram se revezando para

jogar. As equipes eram formadas
aleatoriamente para os jogos. Em
seguida teve muitas comidinhas típicas
e o concurso para a escolha da melhor
caracterização.

Além de proporcionar a socialização
entre os participantes e a integração entre
os pais e a equipe do Projeto
BORDAVÔLEI, o evento traz o resgate da
cultura popular. “Com o apoio da
Prefeitura temos a oportunidade de ofertar
o melhor para os alunos das escolinhas
de esportes”, diz a Professora Cleia.
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Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Parquinho do CEMEI Maria José Brandão “Dona
Zita” em Bom Repouso ganha novos brinquedos

A Prefeitura de Bom Repouso fez neste mês de junho, a
aquisição de novos brinquedos para o parquinho do CEMEI
Maria José Brandão “Dona Zita”.

CEMEI Maria José Brandão “Dona
Zita” em Bom Repouso ganha

painéis fotovoltaicos de energia

A evolução constante no aproveitamento de energias renováveis tem facilitado o
acesso e a implantação de painéis fotovoltaicos. Este tipo de energia, além de limpa
e renovável, ajuda a reduzir os gastos com a conta de luz.  Por isso, a Prefeitura de
Bom Repouso implantou neste mês de junho no CEMEI Maria José Brandão “Dona
Zita”  painéis fotovoltaicos.

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso
contrata Ginecologista  para atender no município

A Prefeitura de Bom Repouso contratou a ginecologista Dra. Marieli Belato Pagani
para atender no município. Dra. Mariele que nasceu em Alfenas, mas se considera
de Monsenhor Paulo, há cinco anos reside em Pouso Alegre e agora, todas as
terças –feiras atende no PSF de cima, 20 consultas que são agendadas pelos Agentes
de Saúde, ou mesmo encaminhadas pelo Clínico Geral.

De acordo com  a Dra. Marieli, seu foco no município é saúde da mulher,
especialmente na parte preventiva e também com um carinho especial para as
gestantes.
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Polícia Militar prende  homem
por posse ilegal de arma de

fogo no Distrito Sertãozinho
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Colaborador:  Ca Ca Ca Ca Cabo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Felipeelipeelipeelipeelipe

No dia 09 de Junho, Quinta-feira, por
volta das 09h no bairro Sertãozinho, a
PM em atendimento ao Disque Denuncia
181, no qual tratava-se de cidadãos com
forte envolvimento no

tráfico de drogas bem como posse
irregular de arma de fogo; que em
desencadeamento da operação
denominada alferes Tiradentes, foi
realizada juntamente com as equipes da
PM de Meio Ambiente e da Rocca buscas
no interior da residência-alvo das
denúncias, sendo franqueada a entrada
das equipes policiais pela moradora que
assinou termo de autorização de
ingresso; e que durante buscas foi
localizada em um dos quarto, na  lateral

do guarda roupa, uma espingarda marca
“rossi” tipo cartucheira calibre 28
enrolada sobre um lençol; em
continuidade às busca, em outro quarto
foi localizado em cima de um armário,
dentro de uma caixa de isopor, foram
localizados 21 cartuchos intactos calibre
28, 14 cartuchos deflagrados calibre 28,
7 cartuchos intactos calibre 20, 01
cartucho deflagrado calibre 20; segundo
a testemunha, a arma de fogo pertencia
ao seu avô paterno, que quando faleceu
ficou na posse do Sr. M.R.C, o qual ao
chegar no local confirmou ser o
verdadeiro proprietário da arma de fogo,
que tratava-se de uma herança de seu
genitor.

Polícia Militar prende jovem por
trafico de drogas e plantação de

maconha no bairro Vargem
Grande em Borda da Mata

No dia 09 de Junho, Quarta-feira, por
volta das 10h no bairro Vargem Grande,
a PM que em virtude da operação
denominada alferes Tiradentes, foi
desencadeada neste dia, tendo como
alvo uma denúncia via 181, tendo como
alvos denúncia referente a tráfico de
drogas e posse de arma de fogo, sendo
que após o referido comprimento, as
guarnições receberam denúncias
anônimas, dando conta que a casa ao
lado, possuíam arma de fogo e
entorpecentes. Sendo assim, solicitamos
a proprietária da residência,  mãe dos
autores, se poderíamos vistoriar a
residência, que de imediato franqueou a
nossa entrada conforme a assinatura do
termo de autorização de ingresso em
domicílio. Foi devidamente
acompanhado pelos moradores da
residência. Após identificarmos o
guarda roupas do Sr. M.V.C, foi
localizado no seu interior, em uma das
gavetas, uma balança de precisão, três
pedras de crack, 108 sementes
aparentando ser maconha, caixinhas
contendo gilletes, um facão com forte
odor de substância análoga maconha e
vários sacos plásticos Já nas imediações

do quintal, fora localizado uma
plantação de substância análoga a
maconha ao solo, contendo 40 pés,
sendo arrancados pelos militares. Com
a presença dos militares da Rocca,
juntamente com a cadela Eva, foram
localizados dentro de um fogão, um
cofrinho contendo um caderno de
anotação, três eppendorf cheios de
substância aparentando cocaína, duas
pedras grandes de substância amarelada
aparentando crack, um tablete pequeno
e dois menores de substância
aparentando maconha, três grandes
porções de substância aparentando
maconha. Que em continuidade as
buscas, foi localizado dentro do sofá
(pela cadela Eva), um tablete pesando
aproximadamente 250g, de substância
aparentando ser maconha. Diante dos
fatos, foi questionado a proprietária do
imóvel, que alegou desconhecer tais
ilícitos, mas que tem orientado
insistentemente seus filhos em virtude
de tais práticas, feito contato com M.V.C,
o mesmo alegou ser o real proprietário
dos ilícitos, e que iria se apresentar
posteriormente juntamente com
advogado na Delegacia de Polícia.

Polícia Militar prende  homem
por posse ilegal de arma de
fogo no Distrito do Cervo

No dia 15 de Junho, Quinta-feira, por
volta das 09h no bairro Cervo em
cumprimento a denuncia via 181, a
guarnição PM desencadeou operação,
com o objetivo de apurar, se os fatos da
denúncia eram verdadeiros. Que ao
chegar no local, a guarnição entrou em
contato com o Sr. L.A.C, e explicou ao
proprietário da residência o motivo que
os levaram até a sua residência. e que
ao ler a denúncia, o mesmo de imediato

Polícia Militar prende  homem
 por posse ilegal de arma de
 fogo no Distrito do Cervo

No dia 10 de Junho, Sexta-feira, por
volta das 09h no bairro Cervo, a PM em
cumprimento a denuncia via 181, que
tratava de denúncia de posse de arma
de fogo de uso permitido, foi
desencadeada operação Campo Seguro
III, para apurar a veracidade dos fatos.
Ao chegar no local, os militares foram
recebidos pelo Sr. A.G.C, que após ser

informado sobre a denúncia em seu
desfavor, o mesmo franqueou a entrada
dos militares, fato este que se comprova
através do termo de autorização de
ingresso em domicílio, que ao nos
direcionarmos até a casa, o proprietário
informou a guarnição onde estava
guardada a arma, uma espingarda cal. 32
marca Boito, com coronha de madeira.

se prontificou a entregar uma arma de
fogo, no qual disse ser herança de seu
avô paterno, e que assim o fez
entregando-a de imediato, contudo
acrescentasse que foi desnecessário a
entrada na residência pelo fato do autor
se disponibilizar a entrega que ocorreu
no quintal da propriedade “terreiro de
café”. De imediato, se prontificou a
entregar a arma de fogo que estava em
sua posse, uma espingarda Rossi cal.28.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA
DA POLÍCIA MILITAR EM

BORDA DA MATA:  190
ou (35) 9-9829-1493

A Cirurgiã- dentista  e artista, de Borda da Mata, Dra. Elisandra Mota e a proprietária da Cafeteria Gran Monteiro Cafés Especiais, Natália Monteiro de Ouro Fino, selou
uma parceria que deu muito sucesso e com isso,  aconteceu no dia 11 de Junho, a exposição Coffee Lovers que contou com peças de pintura artística inspiradas no
universo do café, confeccionadas pela Dra. Elisandra.

Os habitués da cafeteria e convidados da exposição se encantaram e puderam adquirir as peças inovadoras e diferenciadas que ficaram expostas em um lindo salão da
cafeteria.

A Dra. Elisandra já possui convites para expor em breve em outras cidades a sua arte. “Só tenho a agradecer a todos que compareceram e prestigiaram a exposição
Coffee Lovers!” diz a Dentista e Artista.

Seus colegas de profissão e amigos desejam sucesso a ela na expansão dos empreendimentos e que possa ainda encantar muitas pessoas com suas belas e
inspiradoras artes, levando o nome da cidade por diversos lugares.

Cirurgiã- dentista  e artista de Borda da Mata faz Exposição em
Ouro Fino de Pinturas Artísticas inspiradas no universo do Café

Exposição da Dra. Elisandra

em Ouro Fino


