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Grupo Ipê Materiais de Construção
Grande Feirão
 de Ofertas no
Aniversário da
Cidade de 11 a
15 de Julho!!!

Parabéns Borda da Mata!!!
Aguardem as promoções para o dias dos pais!
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4ª Feira das Malhas em Tocos do

Moji atrai moradores da região

Nos dias 1º, 2 e 3 de julho, Tocos do Moji recebeu novamente a Feira das Malhas,

onde os moradores puderam adquirir produtos direto da fábrica. O evento agitou a

cidade com a presença de um grande fluxo de visitantes dos Distritos e Bairros

rurais e da região. A atração contribuiu para aquecer a economia do comércio local.

 A feira teve mais de 100 expositores de produtos têxteis, brinquedos e eletrônicos.

Expositores e consumidores desfrutaram do evento entusiasmados. Agradecemos

a atuação da Polícia Militar na pessoa do Sargento Wexlei, pela organização e

segurança prestadas durante a realização do evento.

Festa de Nossa Senhora Aparecida Distrito

Sertão da Bernardina em Tocos do Moji

No mês de Junho aconteceu no Distrito do Sertão da Bernardina/ Tocos do Moji, a tradicional festa da padroeira Nossa

Senhora Aparecida, que este ano foi celebrada de 17 a 26 de Junho.

A parte religiosa foi marcada pelas celebrações da eucaristia todos os dias. No dia 26 houve o encerramento da festa com a

procissão, Missa e Coroação da Padroeira Nossa Senhora Aparecida.

Na parte social shows nos dias, 24/25e 26:

Dia 24 Sexta Feira: Gian Carlos & Giuliano. Dia 25 Sàbado:  Banda Arena. Dia 26 Domingo: João Lucas. 

Agradecemos o apoio da Prefeitura, Câmara Municipal e a Policia Militar na Pessoa do sargento Wexley.

Aos festeiros: Lediane Aparecida Silva e José Gilmar Silva, e a todos os doadores de bezerros, prendas e aos patrocinadores;

Aos padres: Beto, José Aparecido e o nosso Pároco Leonino Morais.

No dia 07 de julho, em Tocos do Moji,
aconteceu a tão esperada palestra de
THALINE. A palestrante é natural de
Borda da Mata e ficou conhecida em
todo o Brasil, após participar do

CRAS de Tocos do Moji promove

palestra de repercursão nacional

Anucie no Tribuna Popular

tribunapopular1@hotmail.com
(035) 3445-1479

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

CRAS(Centro de Referência de
Assistência Social)

Telefone:  (35)3445-6179

E-mail:

cras.tocosdomoji@yahoo.com.br

Endereço:   Rua Miguel da

Veiga Lima, nº 100 - Bairro:

Centro

Fax:  (35)3445-6901

programa da Regina Casé na Rede
Globo. Em rede nacional, ela
compartilhou sua experiência vivida no
enfrentamento de um câncer. O evento
contou com a participação de um número

expressivo de pessoas de vários
seguimentos como mães, grupo da
terceira idade, jovens entre outros.

 Durante a palestra, Thaline
emocionou a todos em sua narrativa, sem
deixar de motivá-los, mostrando que
quando nos apegamos a fé, com o apoio
dos familiares, amigos e jamais deixamos
de sonhar, somos capazes de superarmos
as mais difíceis adversidades e vencê-
las, como a que ela enfrentou. Os
participantes tiveram uma verdadeira
lição de vida. O evento foi uma iniciativa
do CRAS, com o apoio do Departamento
Municipal de Assistência e Promoção
Social e Prefeitura de Tocos do Moji.
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Informações pelo telefone: 99916-1594

Leilão de veículos da Prefeitura de

Tocos do Moji
No dia 26/07/2016, a partir das 13 horas será realizado  o leilão dos seguintes veículos e outros utensílios.

Professores e alunos de Tocos do Moji são

parabenizados pelo “Projeto Olimpíadas”

A Escola Municipal Benedito Caetano de Faria parabeniza professores e alunos pelo “Projeto Olimpíadas”, o qual enfatizou
a importância da prática de esportes para a vida de todo cidadão. No projeto foram desenvolvidos vários tópicos sobre as
olimpíadas, como: origem; tipos de esportes; os anéis, suas cores e significados; as mascotes; desenvolvendo o assunto
dentro do contexto de cada disciplina, mostrando aos alunos o porquê de se ter um corpo saudável, uma alimentação saudável
e consequentemente uma mente também saudável.

No encerramento do projeto foi feita uma mini olimpíada com os pequenos, corrida com obstáculos, hipismo, salto em
distância, tênis e ginástica. Com os adolescentes uma interclasse com o futebol e o handebol, sendo os alunos premiados com
medalhas de ouro, prata e bronze.

“Apesar de o Brasil estar em crise, não podemos deixar de dar o nosso melhor, pois, assim contribuiremos para um
futuro com melhores perspectivas de vida”. Senhores clientes

Gostaria de informar que o escritório Luiz Cardoso (Bete Cardoso) se
separou do Escritório Cardoso e Alves (Luiz Antônio e Felipe), e está
em novo endereço, á Praça Nossa Senhora do Carmo 133; ao lado do
Cartório do Galeno; Centro de Borda da Mata.“   Portanto; estou
atendendo somente neste endereço de Segunda á Sexta Feira; das 18h
as 17h, realizando todos os serviços de contabilidade rural  e  também ,
serviços de advocacia.“  Continuarei a trabalhar com a excelência e
dedicação que meu pai Luiz Cardoso sempre atendeu.“   Venha conhecer
nossa localização.

Atenciosamente.

                                       Bete Cardoso.
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Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)

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

Momentos especiais das  festas juninas

realizadas nas Escolas de Borda da Mata

A Escola Municipal Frâncisco de Souza Costa  realizou a Festa Junina no  dia 25 de junho.

No dia 02 de Julho, a Escola Municipal Diva Ribeiro dos Santos realizou a tradicional Festa Junina.

O Cemei( Professora Ana Maria Cabral dos Santos) celebrou a festa no dia 25 de Junho.

A Escola Municipal Benedita Braga Cobra realizou a Festa  no dia 11 de junho.

A  Festa da Escola Municipal Antonio Marques da Silva foi realizada no  dia  02 de julho.

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

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32

Centro - Borda da Mata - MG

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

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445-el.: 3445-el.: 3445-el.: 3445-el.: 3445-

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

Existem duas explicações para a
origem do termo "festa junina". A
primeira explica que surgiu em função
das festividades, principalmente
religiosas, que ocorriam, e ainda
ocorrem, durante o mês de junho.

Estas festas eram, e ainda são, em
homenagem a três santos católicos:
São João, São Pedro e Santo Antônio.
Outra versão diz que o nome desta festa
tem origem em países católicos da
Europa e, portanto, seriam em
homenagem apenas a São João. No
princípio, a festa era chamada de
Joanina.

Origem da Festa Junina
Comidas típicas

Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces,
bolos e salgados, relacionados às festividades, são feitos deste alimento.

Pamonha, cural de milho verde, milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de
milho são apenas alguns exemplos.

Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época:
arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bom-bocado, broa de fubá,
cocada, pé-de-moleque, quentão, vinho quente, batata doce e muito mais.

As tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado pelas

fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas.  Estas festas

populares são realizadas por igrejas, colégios, sindicatos e empresas. Possuem

barraquinhas com comidas típicas e jogos para animar os visitantes.

A dança da quadrilha, geralmente ocorre durante toda a quermesse.Como Santo

Antônio é considerado o santo casamenteiro, são comuns as simpatias para mulheres

solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, as igrejas católicas distribuem o

“pãozinho de Santo Antônio”. Diz a tradição que o pão bento deve ser colocado

junto aos outros mantimentos da casa, para que nunca ocorra a falta. As mulheres

que querem se casar, diz a tradição, devem comer deste pão.

Principais tradições
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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

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

Moradores de Borda da Mata poderão

realizar exames de vista sem precisar viajar

A prefeitura de Borda da Mata
licitará no final do mês de julho, um
aparelho oftalmológico. A aquisição do
aparelho permitirá aos moradores
bordamatenses fazerem os exames de
vista sem precisar  de deslocamento
para outras cidades.“Este
procedimento será facilitado para os
pacientes da rede pública de saúde”,
afirma o prefeito Edmundo.

 A secretária de saúde Nádia Maria
dos Santos Pádua informou que em
poucos dias estará disponível o edital
no site da prefeitura e após a licitação
e entrega do equipamento, ele será
montado no centro médico. Os
equipamentos deverão custar
aproximadamente 50 mil reais.

Cemig  dá dicas de economia e segurança

na utilização do chuveiro elétrico  
Devido à sua grande potência, o chuveiro é certamente um dos equipamentos elétricos que mais influenciam o consumo de

energia elétrica dentro das residências, principalmente no inverno – quando é difícil prescindir do banho quente. Para diminuir
o impacto na conta de energia pela utilização desse equipamento,  a Cemig recomenda uma série de dicas. 

 
Segundo  o técnico de soluções energéticas, Frederico Stark Rezende, a economia começa na hora de comprar o aparelho,

pois “sempre é bom observar se o chuveiro tem o selo do Procel de economia de energia, sendo que os equipamentos mais
eficientes são classificados com a letra A”. O consumidor pode observar ainda a potência do chuveiro: quanto maior, mais
energia ele vai consumir. “Em média, um chuveiro costuma ter 4.400 watts de potencia e é responsável por, aproximadamente,
25% da fatura de energia”, explica.

  
Além de prestar atenção na potência do aparelho, as pessoas  devem ficar atentas à forma de uso, já que o consumo da

energia é dado pela fórmula “potência vezes o tempo de utilização”. De acordo com Frederico Stark, os consumidores podem
economizar energia ao reduzir o tempo de banho e ao desligar o chuveiro na hora de ensaboar. Outra atitude importante é em
relação à mudança de posição da chave inverno/verão. “Em Minas, mesmo sendo inverno, há cidades em que é possível deixar
o chuveiro na posição verão, isso gera uma economia de, aproximadamente, 30%”, afirma o técnico.

 
Hoje em dia, estão disponíveis no mercado chuveiros com mais opções para regulagem da temperatura ou mesmo aparelhos

que, quando instalados no chuveiro proporcionam um ajuste da temperatura mais adequado ao clima. “Esse recurso pode ser
interessante para economia de energia uma vez que, com ajustes de temperaturas intermediárias, pode-se evitar que o consumidor
permaneça com a chave seletora na posição inverno, consumindo mais energia”, afirmou.

 
Além disso, o consumidor deve avaliar a possibilidade de instalação de um sistema de aquecimento solar, pois o custo

beneficio pode ser um atrativo.  
 
Segurança

Trocar a resistência do chuveiro quando ocorre à queima é uma tarefa relativamente simples, mas, como qualquer execução
de serviços na instalação elétrica, pode provocar choques, se os devidos cuidados não forem tomados. Por isso, o mais
prudente é que um profissional realize o serviço. Para fazer a substituição, a Cemig recomenda as medidas de segurança abaixo:

 
•        Para qualquer intervenção nas instalações elétricas da residência, o disjuntor correspondente ao circuito elétrico deve

ser desligado.
 
•        Sempre adquira uma resistência nas mesmas características da original queimada: alterar as características do equipamento

pode comprometer a qualidade do produto, bem como as instalações elétricas, que já estavam projetadas para a resistência
utilizada anteriormente.

 
•        Após substituir a resistência e antes de ligar o disjuntor, abra a torneira e deixe-a aberta alguns segundos, o suficiente

para que ela possa encher o chuveiro completamente de água, pois este procedimento evita a queima da resistência instalada.
 
•        Utilize sempre conectores apropriados.
 
•        Verifique se a potência do chuveiro retirado é compatível com a potência do chuveiro instalado. Caso o novo chuveiro

tenha uma potência elétrica mais elevada, a instalação elétrica da residência deverá passar por uma inspeção de um profissional
qualificado.

Cemei ( Professora Ana Maria Cabral dos Santos)

Escola Municipal Diva Ribeiro dos Santos

Escola Municipal Frâncisco de Souza Costa

Continuação das festas juninas das escolas de Borda da Mata:      Escola Municipal Antônio Marques da Silva
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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
Colaboração: CB PM Junqueira

Por: Leonardo Alex, biólogo/gestor

ambiental

Onças Suçuaranas (Espécie Puma
concolor) vem aparecendo com
frequência em cidades da nossa região,
na verdade essas ocorrências estão
ligadas a fatores de progressiva
antropia*, como a crescente
urbanização e o desmatamento de áreas
onde elas se estabelecem
ecologicamente. Esses mamíferos de
médio porte possuem dieta
exclusivamente carnívora, baseada em
pequenos animais silvestres que
variam de 3 a 10 kg. A não preservação
de áreas de floresta a destruição de
corredores ecológicos dentre outros
fatores, acabam por diminuir a
mobilidade desses animais interferindo
na busca por fontes alimentares levado-
os a se aproximarem de fazendas e sítios
onde eventualmente abatem animais
domésticos como gado eqüino, bovino,
aves e ainda não encontrando outra

alternativa, eles se aproximam do
perímetro urbano o que coloca
potencialmente a população em risco. Se
alguém localizar um animal desses deve
imediatamente ligar para órgãos como
Bombeiros Militares, Policia Militar
Ambiental, policia Militar e IBAMA,
deixando que estes profissionais
capturem o animal, nunca se aventure

em tentar capturá-lo ou detê-lo, pois o
estresse pode desencadear reações de
defesa no animal e as pessoas serem
atacadas. Nunca provoque ferimentos
ou abata o felino por que isso além de
crime é uma perca irreparável ao meio
ambiente. No dia 30/06/2016 uma onça
suçuarana apareceu em um campo de
futebol na zona urbana de Borda da
Mata conforme você pode conferir em
reportagem exibida pelo G1 no site:
http://g1.globo.com/sp/campinas-
regiao/jornal-da-eptv/videos/v/onca-
sussuarana-e-encontrada-perto-de-
campo-de-futebol-em-borda-da-mata-
mg/5130603/

Antropia*: ciência que estuda a ação
do ser humano sobre o meio ambiente
ou a natureza

PM prende após denúncia

de tentativa de furto
No dia 27 de junho, a PM de Borda da Mata foi acionada pelo proprietário do

Guincho que dizia ter deparado com dois indivíduos pulando o muro de seu

estabelecimento, evadindo em uma motocicleta de cor preta modelo trilha.

De posse das características dos autores, um deles foi localizado e abordado,

sendo este reconhecido pela vítima.  No interior do pátio do guincho, foi localizado

um alicate o qual provavelmente seria utilizado para o furto. O autor foi preso e

conduzido para  Delegacia de Polícia.

PM de Borda da Mata inicia

Projeto “Polícia e Comunidade-

Trabalhando pela paz”

A PM de Borda da Mata deu

início no mês de Julho ao projeto Polícia

e Comunidade, Trabalhando pela paz. O

objetivo do projeto é desenvolver

atividades preventivas, a fim de

aumentar a segurança, reduzir a

criminalidade e contribuir para a

consolidação da filosofia de Polícia

Comunitária na Instituição.

A escolha da Comunidade para

desenvolver o projeto, foi feita após a

reunião e debate entre os

representantes da Polícia Militar de

Borda da Mata, Delegada de Polícia,

Presidente do Consep e Prefeitura,

representada pelo prefeito Edmundo da

Silva Júnior.

A segunda reunião comunitária

foi realizada no dia cinco de julho, com a

participação dos moradores e lideranças

do bairro Santa Cruz. Estiveram

presentes por parte da Polícia Militar o

Sr Ten Louzada, Sgt Wexley e Cb

Junqueira, os quais fizeram a

apresentação do projeto como: a

metodologia a ser utilizada no decorrer

das reuniões, que será o método

“IARA”, que consiste em quatro

propostas de ações a serem seguidas,

que são: identificar, analisar, responder

e avaliar.

Eles também enfatizaram a

importância da participação de toda

comunidade para a coleta de dados que

poderá ser feita por meio de denúncias

anônimas, reuniões ou qualquer outro

modo que preserve a segurança do

cidadão. Aproximadamente 25 pessoas

participaram ativamente da reunião,

contribuindo com informações e

sugestões para a melhoria da segurança

pública no bairro.

No dia 06 de Julho, durante a operação Batida Policial no bairro Santa Cruz, a PM

de Borda da Mata abordou um veículo ocupado por três pessoas, sendo uma

mulher e dois adolescentes. Durante a busca no interior do veículo foi localizado

dois revólveres calibre .38, sendo o primeiro com cano de cinco polegadas, seis

tiros e com a numeração raspada, o segundo de duas polegadas e cinco tiros. Além

das armas, foi encontrado R$ 2.800,00 reais em notas de cem e cinquenta reais. Os

autores não conseguiram indicar a procedência do dinheiro. Diante do exposto, foi

dada voz de Prisão em flagrante delito à autora e apreensão aos adolescentes.

PM de Borda da Mata

apreende dois revólveres

no bairro Santa Cruz

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

TTTTTelefelefelefelefelefax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

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

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

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

Prefeito Edmundo assina convênios

importantes para Borda da Mata
O prefeito Edmundo da Silva Júnior de

Borda da Mata assinou na última semana,
convênios importantes para a população
bortamatense.

 O primeiro convênio é da ordem de 200
mil reais para o investimento no setor da
saúde como; a compra de medicamentos e
materiais hospitalares utilizados no dia a dia.
Este recurso da secretaria de estado foi um
empenho do deputado Ulisses Gomes e será
pago ainda este mês, o que aliviará a queda
de arrecadação dos últimos tempos. Para o
prefeito Edmundo, o departamento de saúde
deveria contar com um recurso contínuo
como ocorre em outros setores como, por
exemplo, o da educação.

O segundo é da ordem de 100 mil reais
para a compra de mais equipamentos para
os postos de saúde. Os convênios foram
direcionados pelo secretário de governo
Odair Cunha.

Obra do Cemei no bairro São

Francisco está na fase de alvenaria

A segunda proinfância de Borda da Mata está em fase adiantada como mostra a imagem acima. A construção está sendo no
antigo campo do bairro São Francisco e abrigará mais de 180 crianças.

De acordo com os especialistas, a finalização da obra está prevista para meados do mês de março de 2017. O prefeito
Edmundo da Silva Júnior comemora a rapidez da construção. “Espero que o próximo prefeito me convide para a inauguração,
brinca”.

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!

Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!
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A cidade de  Bom Repouso
recebeu no dia  30 de julho,  a
entrega de um veículo Dublo Fiat
de sete lugares para atender os
pacientes que fazem hemodiálise. O
recebimento deu-se através da
emenda do deputado Gilberto
Abramo.  Na cerimônia estiveram
presentes acompanhando a entrega
da chave ao prefeito Edmilsom o
vereador Eder do Moises e Zé
galinha, juntamente com o assessor
do Sul de Minas Harley Fabiany. De
acordo com Ederson Santos,  a
importância deste benefício é de
que muitos moradores que fazem
hemodiálise em Extrema e Pouso
Alegre poderão usufruir  desta
aquisição.

Bom Repouso recebe veículo para

atender pacientes com hemodiálise

200 mil reais será investido

 para Unidades Básicas de

Saúde de Borda da Mata
Foi depositado na conta da Prefeitura de Borda da Mata, a quantia de 200 mil

reais referente ao convênio firmado entre o Município e a União via Ministério da
Saúde. O recurso é proveniente de emenda parlamentar individual do ex- deputado
federal Geraldo Thadeu no OGU (Orçamento Geral da União), ainda em 2014; a
pedido de seu ex-assessor José Quirino que, na época, representava o grupo
político do PSD de Borda da Mata. Desde que atuava como chefe de escritório do
governador em Brasília, Geraldo Thadeu vem lutando para que os recursos fossem
liberados junto ao Governo Federal. O recurso aguarda os trâmites burocráticos
para ser licitado e utilizado na aquisição do material proposto para a saúde do
município, como macas, cadeiras de rodas, camas hospitalares e outros
equipamentos para a UBS do bairro Santa Rita e demais UBS’s.

Frota de Borda da Mata

completa sete veículos com

recebimento de ônibus
A cidade de Borda da Mata recebeu

na última semana, mais um ônibus
escolar através do deputado Ulisses
Gomes. Este é o segundo veículo
conquistado nos últimos 30 dias.

 Atualmente, a frota possui sete
ônibus, sendo seis adquiridos nos
últimos seis anos. “ São carros novos,
o que contribui para o conforto e
segurança das crianças da rede
municipal de ensino. Agradeço ao
governador Pimentel e ao deputado
Ulisses Gomes pela atenção e carinho
com a nossa cidade”, finaliza o prefeito
Edmundo da Silva Júnior.

Prefeito

reafirma

projeto de

calçamento
No dia 11 de julho, o prefeito Edmundo

da Silva Júnior, de Borda da Mata
reafirmou que em breve dará início a
obra de calçamento no bairro Barro
amarelo.

Segundo ele, houve boatos de que o
recurso adquirido junto ao deputado
Abramo seria para outra localidade, o
que não é verdade. “ Quando
conseguimos o recurso já  fizemos o
projeto para o bairro Barro Amarelo. É
lamentável que ainda exista pessoas com
o propósito de divulgar mentiras”, disse.
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Farmácia Estrela da

A Estrela de

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

Entrega rápida - atendimento a domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

PANIFICADORA FLOR DA MATA

Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes

e completa linha de mercearia.

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

Morre aos 61 anos de idade o

vereador José Roberto Moreira

de Senador José Bento

O vereador José Roberto Moreira

(PMDB), de Senador José Bento, morreu

no dia 25 de junho, no Hospital Samuel

Libânio, em Pouso Alegre. Moreira havia

sido internado no hospital no dia 22  com

pneumonia e não resistiu.

Em setembro de 2015, Moreira chegou

a assumir a presidência do Legislativo

na cidade após a morte do, então,

presidente da Câmara, vereador José

Teixeira de Araújo (PR), que morreu

vítima de uma hemorragia digestiva

causada por úlcera. Atualmente, era

secretário da Câmara Municipal.

José Roberto Moreira era natural de

Borda da Mata, tinha 61 anos, era

solteiro e não deixa filhos. Além de

político, era produtor agropecuário.

O corpo foi  velado na Câmara Mu-

nicipal e o enterro às 15h do dia 26, no

cemitério da cidade.

No último dia 14, em solenidade na
cidade de Belo Horizonte, o município
de Borda da Mata foi beneficiado com
um ônibus para o transporte escolar,
liberado por meio de emenda
parlamentar de autoria do deputado
Gilberto Abramo, presidente estadual
do PRB.

Segundo ele, a qualidade na educação
e no transporte escolar, principalmente
para alunos da zona rural é investimento
prioritário. Já Fabiany destacou que a
melhoria do transporte é fundamental
para a segurança de professores e
estudantes, além de influenciar no
rendimento escolar.

O calçamento do bairro Barro Amarelo será concretizado. Com a atuação do
deputado Gilberto Abramo e do bordamatense Fabiany, a Secretaria de Estado de
Governo e a Prefeitura assinaram o convênio n° 735/2016.O valor do repasse foi de
R$ 200 mil reais e o ato foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, no dia 22 de
junho. O presidente do PRB de Borda da Mata, que também é o Coordenador do
PRB Sul de Minas, Harley Fabiany, e atua em conjunto com o deputado Gilberto
Abramo reconheceu os benefícios obtidos para a cidade e região e agradeceu.
“Somos gratos por essas emendas e solicitações junto ao Governo de Minas Gerais
que são de grande importância para nosso município e região. Sei que estaremos,
junto à população sul mineira e bordamatense, contribuindo sempre da melhor
forma”, finalizou.

As escolas estaduais Lauro Afonso Megale e Pio XII, no distrito do Cervo, e Dom
Otávio Chagas de Miranda, no distrito de Sertãozinho, receberam recursos da
Secretaria de Estado de Educação também por meio de emendas apresentadas pelo
deputado Gilberto Abramo.

Os recursos são destinados a obras de reformas e melhorias nos prédios e ainda
para aquisição de equipamentos.

Fabiany lembrou que escolas bem conservadas e com equipamentos novos exigem
constante investimento e o empenho das lideranças da região. “É uma busca
contínua e temos que ter esse compromisso com a população. A renovação tem que
ser constante”, completou

Morre o percursor do transporte

coletivo do Distrito do Cervo

mais conhecido como “Quim”

No dia 26 de junho de 2016, morreu o
amigo Francisco Pinheiro do Couto , o
qual chamávamos de Quim do Cervo. O
homem da Transcouto Transportes, o
percursor  do transporte coletivo do
querido Distrito do Cervo.

Hoje descansas nas glórias celestes,
depois de muitas batalhas e vitórias de
alcances merecidos e preciosos.  Já dizia
o poeta, de alguma coisa nascer, outros
por sua causa. Estarás então perto da
imortalidade. Você Quim plantou
sementes, bem irrigadas e desplêndidas,
viu florescerem frutos benignos e
magestosos. Venceu na vida profissional
empresarial e na mais importante, a
familiar.

Percursor no Cervo dos transportes
coletivos,  veio residir alguns anos em
Borda da Mata, mas jamais se esqueceu
das suas raízes e origens mais
importantes.

Foi um baluarte a mais, da gloriosa
dinastia do saudoso José Chiquinho seu
inesquecível pai. Numa família de
tradições comerciais e políticas jamais
estiveram ausentes nas mais
importantes descisões e transmitações
populares daquele Distrito tão glorioso.

Vai Quim  doravantes  descansar junto
aos eleitos do Senhor, morada dos
justos e merecedores de glórias  eternas.
Nós que aqui ficamos, por mais algumas
caminhadas, carregamos as saudades e
exemplos  que nos presenteastes. A toda
família Couto  de muitas tradições e
apreços, ficam as nossas condolências
por mais esta lamentável perda,
acompanhada sempre de esperanças
numa vida plena, junto ao Senhor Jesus.

Valeu amigo Quim, seus 72 anos foram
bem vividos e regados de muitas
lembranças e instantes de paz.
Grandezas e justiças, os homens que
assim se comportam, nunca vão embora
das lembranças de seus familiares,
amigos e companheiros. Descanse em
paz amigo de fé, nosso camarada.

Dos seus amigos de caminhada!

Borda da

Mata é

beneficiada

com transporte

escolar

Calçamento do bairro Barro

Amarelo será concretizado

Previna-se contra a gripe A( HINI )
* Lave sempre as mãos, principalmente após tossir ou espirrar;

* Para lavar as mãos, deve-se utilizar água e sabão. (Para utilizar o álcool 70%, é importante não estar com as mãos
visivelmente sujas);

* Utilize lenços descartáveis;

* Deixe o ambiente sempre ventilado; Abra as janelas e deixe o ar circular;

* Cubra boca e nariz sempre que espirrar ou tossir, evitando colocar as mãos na boca; Se necessário, cobrir a boca com o
cotovelo;

* Não toque na região dos olhos, nariz e boca sem que a mão esteja limpa;

* Não compartilhe objetos de uso pessoal, como garrafas, copos e talheres;

* Evite contato com pessoa doente, como em abraços, beijos e apertos de mão;

* Evite também o aperto de mãos em pessoas desconhecidas, passíveis de estarem doentes;

* Evite aglomerações em épocas em que o número de casos da doença for alto.

Alguns médicos infectologistas também orientam ainda como forma de prevenção da Gripe Influenza:

* Fazer gargarejos de água morna e sal três vezes ao dia;

* Limpar as narinas com água morna e sal, usando um cotonete, ao se levantar e ao deitar;

*O sal mata os vírus.

* Beba chá quente ou água morna várias vezes ao dia e;

*A bebida quente leva o vírus rapidamente para o estômago e lá ele é morto pela ação do ácido presente neste.

* Tome bastante vitamina C (laranja, limão...) Grazieli Miranda Siqueira Dande

Enfermeira da Vigilância em Saúde

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando aparece
saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde
a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo
para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também vale lembrar que
no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do mês.


