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Prefeitura de Borda da Mata tem nova Contadora
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Telefone 9 9904-0435 e demais telefones das lojas

Entrega de material em caçambas.  Não
desperdice nenhum material, como areia

e brita, ao comprar nas caçambas.
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BORDA DA MATA - MG

Melhor preço e atendimento!

Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455

Loja 01
Rua Duque de Caxias, 550
Bairro São Judas Tadeu

Tel.:3445-2964

Loja 02

Farmacia Veterinária completa e maior variedades em rações!

RESPEITO

Como descrever a mulher:
M de um mundo mais sofrido, porém, conquistado;
U de união em um lar, a pedra sólida dentro da casa;
L de liberdade de espírito, de liberdade pessoal, profissional e intelectual;
H de haver mais dignidade e compreensão;
E de esperança;
R maiúsculo do respeito que elas merecem, perante uma sociedade tão

preconceituosa e desigual no mundo que vivemos.

Silvio dos Santos (Aluno da EJA - Educação de jovens e adultos )

Escola Estadual Pio XII – Distrito do Cervo

Professor: Bruno Cantuária

Diretor: David da Costa Ferreira

Prefeitura de Borda da Mata tem nova Contadora
Patrícia Aparecida Pereira da Silva assumiu no dia 29 de fevereiro o cargo na área de

contabilidade, após ser aprovada em 3º lugar no concurso público de 2014.

Patrícia Aparecida Pereira da Silva é a
nova Contadora da Prefeitura de Borda
da Mata, desde o dia 29 de fevereiro
deste ano, quando assumiu o lugar de
Evilásio Eustáquio Megale que
trabalhou na Prefeitura desde 11 de
março de 1963, ou seja, completaria 53
anos de prestação de serviços ao
município, mas se aposentou
compulsoriamente.  Patrícia nasceu em
Borda da Mata, filha de Antonio Claret
Pereira e Maria Guedes Pereira, é
formada em Ciências Contábeis pela
UNIVAS de Pouso Alegre.

Enquanto estava cursando a
Faculdade, ela chegou a trabalhar em um
escritório de contabilidade em Pouso
Alegre.

Em 2014, foi contratada pela Câmara
Municipal de Tocos do Moji e trabalhou
durante um ano e três meses, até ser
chamada para assumir este cargo em
Borda da Mata. Na Câmara de Tocos do
Moji, ela aperfeiçoou seus
conhecimentos na área pública. Para
Patrícia,o trabalho agora na Prefeitura,
devido a experiência com o Grupo União,
que é o sistema que presta serviços a
diversos órgãos públicos da região,
inclusive a Câmara de Tocos do Moji, é
quase que equivalente, já que o sistema
é o mesmo. Para ela, em Borda da Mata é
apenas questão de adaptação, já que tem
um pouco de experiência e com o

decorrer dos dias, das atualizações,
espera desenvolver um bom trabalho,
não só para a Prefeitura, como para toda
sociedade, pois a contabilidade pública
está em adaptação as normas
internacionais e em constantes
mudanças.

“Gostaria de agradecer, primeiramente
a Deus, aos meus pais, ao meu esposo,
que me incentivou nos estudos para o
concurso, ao pessoal da prefeitura que
me acolheram muito bem, aos amigos
pela alegria em saber dessa nova jornada
e espero continuar contando com a
colaboração dos meus colegas de

trabalho que tem me ajudado na
Prefeitura e também a compreensão
de todos  nes ta  nova  e tapa  de
adaptação ao serviço público” diz
Patrícia e acrescenta “saibamos ter
paciência e compreensão, as coisas
acontecem quando for a vontade de
Deus, pois tudo tem sua hora, não
precisando atropelar  as pessoas
apenas para nos beneficiar e com
ajuda de Deus, estou convicta que
dentro de pouco tempo poderei
atender a maioria das necessidades
do município, que a mim foram
confiadas”.

Evilásio Eustáquio Megale

Patrícia

“...Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para

que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna...”

(Jo 3, 16)

“Homenagem Póstuma a

Narcy de Mello”

A história de vida de meu querido
irmão está repleta de atos de fé, serviço,
doação, amor e generosidade.

Filho primogênito de Agenor de Mello
e Maria Dantas de Mello, aqui nasceu
em 08/03/1927. Por graça de Deus,
chegou a completar 89 anos, quando
veio a falecer em 16/03/2016, na cidade
de São Paulo.

Deixou sua amada esposa, Salomé, e
numerosa família, constituída de sete
filhos casados, netos e bisnetos, cinco
irmãos, cunhados, sobrinhos, tios e
primos, além de centenas de amigos e
admiradores.

Sua vida é realmente uma história
bonita, construída com trabalho, extrema
dedicação, fé e
amor, sobretudo à
família.

Formado em
c i ê n c i a s
contábeis, iniciou
o exercício
profissional em
nossa cidade,
dando assistência
a diversas
empresas. Os
s e u s
conhecimentos e
n o t ó r i a
capacidade na
área contábil
deveriam, mais
tarde, convocá-lo
a uma missão especial.

Ainda muito jovem (27 anos), em 1954,
foi candidato a prefeito de Borda da
Mata, não conseguindo se eleger. Mas,
quatro anos depois, em 1958, venceu as
eleições municipais e tomou posse em
janeiro de 1959, tendo como vice nosso
saudoso amigo, José de Andrade Cobra,
seu sucessor. As dificuldades
financeiras da época eram imensas. O
minguado Fundo de Participação só
chegava ao findar do ano. Assim, o
administrador sofria demais para
conseguir recursos e honrar os
compromissos municipais como salários
do funcionalismo, educação, saúde e
obras.

Mesmo assim, conseguiu embelezar
nossas principais praças com inúmeras
árvores, com destaque para as palmeiras
gigantes. Deixou a marca do seu
governo, com ênfase ao paisagismo e
obras importantes nos setores da saúde
e educação, sempre prioridades de todo
administrador consciente.

Mais tarde, prosseguiu seus estudos.
Concluiu, então, com seu particular e
saudoso amigo, Wilson Jóia, o Curso de
Direito na Faculdade de Bauru/SP.
Ambos exerceram a advocacia nesta
Comarca e, pouco depois, ingressaram
no Ministério Público de Minas Gerais.
Meu mano foi nomeado Promotor de
Justiça de Bueno Brandão e Wilson para
a Comarca de Guia Lopes.

Entretanto, convocado pelo nosso
saudoso conterrâneo,  Lauro Megale,
para assumir a chefia da área contábil
da grande “Empresa de Transportes

Atlas”, aceitou e partiu para São Paulo.
Ali trabalhou incansavelmente cerca de
meio século. Mesmo depois de
aposentado, permaneceu no cargo, eis
que sempre desfrutou da maior estima e
confiança de todos os membros da
família Megale. A recíproca era
verdadeira, pois também Narcy os

considerava mais que amigos, irmãos de
coração.

Gostaria ainda de focalizar algumas
facetas da personalidade marcante de
meu inesquecível irmão. Por sua
generosidade, todos lhe devemos
muitas finezas das quais, agradecidos,
jamais esqueceremos.

No campo artístico, encenou com
brilho várias peças teatrais em nossa
cidade. Sua cultura era versátil, mas
destaco sua veia poética. O querido
mano tinha o dom maravilhoso de fazer
versos com simplicidade e encanto.
Alguns deles, como “Cidades do meu

Coração”, publiquei em minhas “Farpas

do Coração”.
Além de ser o

poeta da família,
foi também mestre
da declamação.  O
melhor e mais
completo desta
região. Com sua
m e m ó r i a
prodigiosa e
i n t e l i g ê n c i a
privilegiada, era
uma enciclopédia
poética ambulante
a recitar versos da
melhor qualidade.
A cadência da voz,
a expressão e o
brilho do seu olhar
eram perfeitos, ao

repassar aos ouvintes os sentimentos.
Em nossas festas familiares, o sucesso
estava sempre garantido. Não bastassem
os seus versos, ainda tínhamos o
privilégio de contar com a participação
do nosso saudoso primo e cantor, Almir
Ribeiro, a voz de veludo do Sul de Minas.

Assim, devemos agradecer a Deus por
suas vidas e pela alegria que eles sempre
nos repassaram. Foram momentos de
céu, de sorrisos fartos, de encontros
maravilhosos que somente o amor
familiar é capaz de nos proporcionar.

Agora, depois de “ter combatido o

bom combate, encerrada a carreira e

guardada a fé”, Narcy, com certeza,
mereceu ser acolhido na Casa do Pai,
pela Misericórdia de Deus, para nela
viver eternamente.

Encerro esta homenagem ao
inesquecível irmão, trazendo a público,
com imenso carinho e saudade, o soneto
em que confessa o seu grande amor à
amada terra em que nascemos:

“MINHA BORDA, MEU AMOR”

“Como eu amo, meu Deus,
A cidade onde nasci!
Ela está nos sonhos meus
Quando estou longe daqui.

Minha Borda é singela,
Pequenina e, mesmo assim,
Grande é meu amor por ela,
Mal cabe dentro de mim.

Longe dela é um tormento!
Perto dela só lamento
Não tê-la sempre comigo.

Dela eterno namorado,
Só não cometo o pecado
De esquecê-la. Não consigo!”

Borda da Mata, março de 2.016.

Gustavo Dantas de Melo

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,

retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Contador Evilásio presta serviços para o

município de Borda da Mata por 53 anos
No dia 29 de fevereiro, o ex-

funcionário municipal, contador da
Prefeitura de Borda da Mata, deixou o
serviço e no dia 11 de março, ele
completaria 53 anos de trabalhos
prestados ao município.

Tanto tempo dedicado ao município,
não é para qualquer pessoa. Evilásio,
embora tivesse suas convicções
políticas definidas, sempre pautou pela
ética em sua profissão e, segundo ele,
sempre procurou agir da melhor maneira
possível com todos os prefeitos.
Pautado pelas Leis, procurou
desenvolver seu trabalho para que todos
saíssem ganhando e por muito tempo,
antes da era da informática, era um pilar
que tocava a Prefeitura e depois dos
avanços tecnológicos, também não ficou
para  trás e procurou  se aperfeiçoar e
por isso, sem sombra de dúvidas, foi um
funcionário exemplar.

Um excelente pai de família, cristão
fervoroso, os bordamatenses tem muito
que  agradecer a Evilásio, se houve
ideias partidárias diferentes, isso nunca
o  impediu de fazer seu trabalho com
carinho e dedicação.

Ele se aposentou compulsoriamente,
mas deixa um legado de exemplos de
bom servidor, nunca faltando com seus

compromissos.
Lutou sempre para que  pudesse fazer

tudo dentro da Lei, por último, da Lei de
Reponsabilidade
Fiscal, em que
é um
especialista.
“ M u i t o
o b r i g a d o
Evilásio pela
dedicação de
quase toda
sua vida ao
município de
Borda da Mata
e que nesta
sua nova fase,
você possa
usufruir com
b a s t a n t e
saúde, ao lado
de seus
f a m i l i a r e s ,
b o n s
momentos e
que você
tenha certeza
que a sua
missão de
func ionár io

público cumpriu fielmente e merece todo
nosso reconhecimento”, é que desejam
e reconhecem seus amigos.
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Farmácia Estrela da Mata

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos
 Brandani Júnior  - CRF - 21681

Entrega rápida - atendimento a domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais
de pagamento.

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

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

Estrada do Santo Cruzeiro

em Borda da Mata ganha

manutenção para Semana Santa
A Prefeitura de Borda da Mata

recuperou a estrada que vai até
o Santo Cruzeiro para a
realização da Procissão da
Penitência que ocorre todos os
anos durante a Semana Santa.

Segundo o Prefeito Edmundo,
embora esta estrada tenha um
baixo fluxo nos dias normais, ela
é de suma importância para o
município, pois ela é usada
também para manutenção dos repetidores de TV, torres de celular, internet e ainda,
devido a visão privilegiada do local, pode aumentar as pessoas que visitam o lugar.

Setores de Licitação, Compras e

Convênios estão em novo local na

Prefeitura de Borda da Mata
No dia 23 de março, a Prefeitura de

Borda da Mata fez uma mudança em sua
estrutura interna para dar mais conforto
aos funcionários dos Setores de
Licitação, Compras e Convênios. Para
isso, foram adquiridos novos
computadores, novos mobiliários,

projetores e assim, além do conforto, o
local ficou muito mais adequado para os
servidores e aos participantes de
licitações e pessoas envolvidas com
esses setores.

O novo local está onde era a Câmara
Municipal, no 2º piso da Prefeitura.

Sala de

Licitação

com Projetor

Semana Santa em Bom Repouso
A Semana Santa em Bom Repouso,

organizada por Pe. João Hélio, CPP e
colaboradores,  esteve bastante
movimentada. No Domingo de Ramos,
o início foi com a Celebração com a
Benção de Ramos na Gruta Nossa
Senhora de Lourdes com procissão até
a Igreja Matriz; na segunda-feira,
houve Procissão com o Senhor dos
Passos até a Igreja Nossa Senhora do
Rosário em Via Sacra; na terça-feira,
procissão com o Senhor dos Passos
saindo da Igreja Nossa Senhora do

Rosário e Nossa Senhora das  Dores
saindo do salão de festas do Miltão,
encontrando em frente a Matriz e em
seguida Santa Missa; quarta-feira,
missa para os enfermos, idosos e
familiares e Via Sacra encenada saindo
da Igreja Matriz; quinta-feira, missa
de lava pés e instituição da Eucaristia
e Sacerdócio. Translação e adoração
ao Santíssimo,  sendo os
responsáveis  o Apostolado da
Oração,  Ministros Extraordinários da
Eucaristia, Jovens, RCC, Cursilho e

Pastoral Familiar; sexta-feira santa, de
manhã Via Sacra da Igreja Matriz até
a imagem de Nossa Senhora das
Graças;  a  tarde,  celebração de
Adoração do Cristo na Cruz e  a noite,
encenação do descimento de Cristo
da Cruz e canto da Verônica; sábado,
solenidade da Vigília Pascal e Benção
do Fogo Novo;  domingo de
Páscoa(Ressurreição), de manhã,
missa com a part ic ipação da
Catequese e  a  noi te ,  missa e
procissão da Ressureição.

Aniversário

No dia 26 de março, Ana Lívia,

filha de Karina Meirelles e

Paulo Henrique comemorou

seu aniversário. Parabéns!!!

Veja os

principais

momentos da

Semana Santa

em Bom

Repouso:

Fotos: Paróquia de São Sebastião e São Roque

"A fé move montanhas, a reflexão nos leva a fé. A páscoa é uma época de refletir sobre nossa aliança com o Salvador e fortalecer nossa fé sobre
seus ensinamentos. Uma pessoa que tem fé pode realmente mover montanhas, é chegada a hora de movê-las." (Luiz Candido)
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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

Borda da Mata participa do Torneio Sulmineiro de Taekwondo em Conceição dos Ouros
No dia 13 de março, aconteceu em Conceição dos Ouros, o Torneio Sulmineiro de Taekwondo.
As  cidades participantes foram: Ubá, Santa Rita do Sapucaí,  Silvianópolis, Congonhal, Paraisópolis, São Lourenço, Santa

Rita do Sapucaí, Conceição dos Ouros, Machado, Alfenas e Borda da Mata.
Borda da Mata foi representada pela União Taekwondo, com o Professor  Nilton Flávio de Sousa.
Para o evento, eles contaram com os apoios: Garage da Pizza – Tecidos Confiança – Selaria Curral – DL Tecnologia - Luiz F.

M. Cardoso – José Vagner – Drogaria Droganossa – Silvana Manicure – Lidiane Freitas (Dentista) – Izabela Carvalho – Fábrica
de Calcinhas – Prefeitural de Congonhal/MG

Campeã por Cidade: União Taekwondo
Resultado:
1º LUGAR:
Jeniffer Santos  31kg 6º gub 8 anos (Feminino)
Lucas Oliveira 29kg 6º gub 8 anos
Ítalo Reis                 40kg 5º gub 11 anos
Rafael Oliveira 48kg 8º gub 14 anos
Moises Israel 66kg 5º gub 14 anos
Pedro Henrique 60kg 4º gub 16 anos
2º LUGAR:
Manuel Henrique 23kg 6º Gub 7 anos
Cézar Augusto 32kg 8º Gub 10 anos
Gabriel Vilhena 40kg 6º gub 11 anos
Denis Leandro 35kg 4º gub 12 anos
Matheus Venâncio 64kg 8º gub 12 anos
Lucas Oliveira Silva 53kg 6º gub 15 anos
3º LUGAR:
Paulo Sergio 9kg 6º gub 15 anos
“A competição foi um encontro anual organizado pela Associação Sul-mineira de Taekwondo, que serviu de seletiva para

outra competição que será realizada no Estado do Rio de Janeiro, no mês de maio,” diz o Professor Nilton Flávio.
Aqui na região, a próxima competição será o V Campeonato Intermunicipal de Taekwondo na cidade de Congonhal/MG, no

dia 15 de maio.

Evento em

Conceição dos

Ouros:
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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.

Semana Santa em Borda da Mata
De 18 a 26 de março,  Borda da Mata esteve movimentada com as celebrações da Semana Santa.  Houve celebrações em várias comunidades, com ênfase  para as que ocorreram na Basílica Nossa Senhora do Carmo.
Todos os dias, o movimento foi grande, com destaque para as encenações da Paixão de Cristo, pelo Grupo Teatral “Amigos para Sempre”.

Confira as fotos de alguns momentos importantes da Semana Santa, tiradas pela Pastoral da Comunicação (PASCOM):

Anuncie Aqui
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Colaboração: CB PM Junqueira

Polícia Militar de Borda da

Mata recupera veículo que havia

sido furtado em Pouso Alegre
No dia 22 de março, a PM de Borda da Mata, durante patrulhamento preventivo

pelo bairro Santa Edwiges, deparou e suspeitou de um veículo Fiat Uno de cor
preta, placas de Pouso Alegre, o qual estava estacionado na Rua José de Moura.
Ao ser verificado os dados do veículo, via Sistema Integrado de Defesa Social, foi
constatado que havia denúncia de furto para o veículo em questão. Foi realizado
varredura no local, porém, não havia nenhum indivíduo suspeito. O proprietário do
veículo, um senhor de 59 anos, foi contatado e informado da recuperação de seu
veículo o qual se encontra disponível no pátio do Auto Socorro Xaxa.

Idoso cai no golpe do “carro

quebrado” e perde 950 reais
No dia 21 de março, um senhor de 63 anos compareceu até o Pelotão da Polícia

Militar de Borda da Mata relatando que encontrava-se em sua residência, quando
recebeu uma ligação telefônica onde um cidadão se fez passar por seu sobrinho
“Marcelo”. O autor dizia que havia sofrido um acidente com seu veículo na cidade
de Carmo de Minas e que estaria ferido e com o carro estragado, precisando de uma
ajuda em dinheiro. Comovido com a situação a vítima realizou um depósito de
R$950,00 (novecentos e cinquenta reais). Após algum tempo, achou estranho o
contato e resolveu ligar para o celular do seu sobrinho, descobrindo que nada lhe
havia acontecido e que  havia caído em um golpe.

Indivíduo é preso por Direção

Perigosa, tem sua CNH

recolhida e veículo apreendido
No dia 19 de março, durante operação Blitz de Trânsito Repressiva, os militares

perceberam que um carro escuro havia passado pela operação em velocidade
incompatível com a via, motivo pelo qual foi iniciado acompanhamento no intuito
de abordá-lo. Ao perceber a aproximação da viatura o condutor empreendeu altíssima
velocidade quase provocando diversos acidentes por onde passava. Ato contínuo
os militares conseguiram efetuar a abordagem onde foi dado voz de prisão em
flagrante ao condutor do veículo e feita a apreensão do  veículo. Foi também
confeccionada 02 Autos de Infração de Trânsito e recolhida a CNH do condutor.

Polícia Militar de Borda da

Mata atua rápido e prende

autores de furto a uma senhora
No dia 21 de março, ocorreu um furto

a uma condutora de veículo onde um
dos autores, utilizando de destreza,
subtraiu uma bolsa contendo
aproximadamente 900 reais, cartões de
crédito, documentos e chaves,
pertencente a uma senhora de 56 anos.
Durante intensas diligências a Polícia
Militar localizou e prenderam os dois
autores, recuperando a maioria dos itens
subtraídos.

O 2º Ten PM Louzada, comandante
do Pelotão de Borda da Mata, alerta toda
população a quão importante é seguir
as dicas da PM, tais como evitar de
andar com objetos de alto valor e grande
quantidade em dinheiro à mostra em
veículos, e reafirma o compromisso da
PM com a sociedade bordamatense.

Polícia Militar e comunidade ordeira
trabalhando juntos para proteção da
sociedade.

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

Lei que possibilitará a criação de Chacreamento de

Recreio em Borda da Mata já está em fase final de

redação para ser protocolada na Câmara Municipal
O Prefeito de Borda da Mata,

Edmundo Si lva  Júnior,  e  o
Procurador Municipal, Jefferson do
Nascimento estão em fase final de
redação do Projeto de Lei que será
enviado a Câmara Municipal, que se
aprovada, criará o Chacreamento de
Recreio em Borda da Mata.

Esta  lei visa estimular a criação
de pequenas chácaras  para lazer e

recreação,  como já  ocorre  em
diversas cidades do país ,  como
Atiba ia ,  Pouso  Alegre ,  Ib iúna ,
Vinhedo, entre outras. Essas cidades
se tornaram muito conhecidas por
oferecer a possibilidade das pessoas
construírem locais adequados, onde
possam usufru i r  de  momentos
agradáveis com parentes e amigos.

Além de beneficiar as pessoas que

terão lugar adequado para recreação,
a área passará a ser urbana. “Isso
vai valorizar diversas áreas da zona
rural e possibilitará ligações de
energia elétr ica que hoje não é
possível.  A lei  detalha todos os
proced imentos  que  devem se r
tomados antes da implantação de
ta i s  cháca ras” ,  d i z  o  P re fe i to
Edmundo.

Borda da Mara ganha monumento

denominado “Sermão da Montanha”
A Prefeitura de Borda Mata está

construindo o monumento “Sermão da
Montanha” que ilustra o Capítulo 5, do
evangelista Mateus, onde Jesus Cristo
fez, talvez, a mais famosa de suas
pregações. Já foram instaladas seis
estátuas confeccionadas em barro

cozido por um artista de Taubaté, o
mesmo que fez as estátuas do Sítio do
Pica-pau Amarelo naquela cidade. Faltam
apenas duas para completar a cena que
está localizada na pedra do
estacionamento do Hospital.

O Prefeito Edmundo Silva Júnior diz

que, na inauguração, todos os cristãos,
independente de religião, serão
convidados para um culto ecumênico.
A data ainda não  foi definida, mas já
convida as pessoas para fazer uma
visita e ver como o local está ficando
bonito.

Monumento “Sermão da Montanha”
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PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

Agora em novoAgora em novoAgora em novoAgora em novoAgora em novo
endereço: Academiaendereço: Academiaendereço: Academiaendereço: Academiaendereço: Academia

Physical - Borda da MataPhysical - Borda da MataPhysical - Borda da MataPhysical - Borda da MataPhysical - Borda da Mata
Rua Eduardo AmaralRua Eduardo AmaralRua Eduardo AmaralRua Eduardo AmaralRua Eduardo Amaral

Aulas de terças e quintas às 18h30.

Tocos do Moji realiza evento em comemoração

ao Dia Internacional da Mulher
No mês de  março,

o Departamento de
Assistência e
Promoção Social de
Tocos do Moji
juntamente com
CRAS local e
Prefeitura  realizaram
evento  em
comemoração ao
“Dia Internacional
da Mulher “. A data
foi comemorada
excepcionalmente no dia 10 de março. O evento contou com a palestra
magna da renomada Anete Perrone, Secretária Especial de Políticas para
Mulheres com o tema “Violência Contra a Mulher”. O evento contou
ainda com a presença do Prefeito Toninho Rodrigues  que prestou sua
homenagem as mulheres.

Por fim, foi oferecido as participantes,  Cartão Comemorativo, botões
de rosa e é claro, Bolo.

Evento sobre o Dia da

Mulher em Tocos do Moji

Prefeito de Borda da Mata

entrega últimos documentos

para receber verba do Estado

para a segunda fase do Hospital

Monsenhor Pedro Cintra
No dia 14 de março, o Prefeito

Edmundo Silva Júnior esteve em Belo
Horizonte e protocolou na Secretaria de
Estado do Governo, os últimos
documentos para a aprovação do
Governo Estadual para dar início na
reforma no Centro Cirúrgico e dos leitos
do SUS do Hospital Monsenhor Pedro
Cintra, que ainda não foram reformados.

Segundo o Prefeito, os corredores,
pisos, banheiros, azulejos, geradores de
energia, tudo serão adequados as
rigorosas normas da Anvisa e para isso,
ele afirma que o Estado comtemplará o
munícipio com uma verba de um milhão
de reais, por intermédio do Secretário de
Governo, Odair Cunha e do Deputado
Estadual, Ulisses Gomes.

Anuncie no Tribuna Popular
19 anos sendo distribuído gratuitamente em
Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji

e Senador José Bento
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ESTOFESTOFESTOFESTOFESTOFADOS CLEANADOS CLEANADOS CLEANADOS CLEANADOS CLEAN
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Rua Dario Nogueira, 74 - São Judas Tadeu - Borda da Mata

Lavamos Sofá, Cadeiras,Tapetes, Cortinas, Colchões,
Edredons e Estofados de Veículos em Geral.

Telefones:(35)99990-7105/99847-8846

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.

Escolas Municipais e Estadual de Tocos do Moji realizam  passeata

para combater o Aedes Aegypti As Escolas Municipais e Estadual de
Tocos do Moji, juntamente com o
Departamento de Saúde, realizaram na
primeira semana de Março diversas
atividades como: palestras, confecções
de materiais, teatros e uma animada
passeata com a participação dos
alunos, professores e coordenadores.
Tendo como objetivo a conscientização
da população sobre seu papel na
ELIMINAÇÃO DOS LOCAIS NOS

QUAIS O AEDES AEGYPTI, PODE SE
REPRODUZIR.

Durante a passeata os alunos
afixaram cartazes e distribuíram
panfletos alertando que “unidos
podemos acabar com o mosquito que
transmite a Dengue e também o Vírus
Chikungunya e Zika.”

A equipe do Departamento de
Educação parabeniza todos os
envolvidos nessa iniciativa!

Mobilização

contra o Aedes

Aegypti em

Tocos do Moji:

Nova Diretoria da Associação de

Moradores do Centro de Borda

da Mata,  gestora da Rádio

Comunitária Ativa FM
No dia 16 de fevereiro, foi eleita e tomou a nova Diretoria da Associação de

Moradores do Centro de Borda da Mata, gestora da Rádio Comunitária Ativa FM,
98, 7. A diretoria ficou assim constituída:

Presidente – Gustavo Dantas de Melo;
Vice-Presidente – Daniela de Paula Martins;
1º Tesoureiro – José Gilberto de Pádua;
2º Tesoureiro - Paulo Dorival Gobatto;
Secretário – Dr. Waldemar José Peres de Melo;
Conselho Fiscal:
Titulares
Dr. Paulo Fernando Peres de Melo;
Dario Luiz Alves Júnior;
Dr. Gustavo Adolfo Cabral;
Suplentes
José Mário Mendroni;
Jairo Luiz Moreira.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei n° 36/2015
“RATIFICA A 1ª, 2ª e 3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA

MACRORREGIÃO DO SUL DE MINAS – CISSUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.
O Prefeito do Município de Borda da Mata, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber

que Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art. 1° - Ficam ratificadas as 1ª, 2ª e 3ª alterações do Contrato Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião

do Sul de Minas – CISSUL.
Art. 2° - Integra a presente Lei, o Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Macrorregião do Sul de Minas – CISSUL, com as alterações que lhe foram implementadas, referidas no art. 1°.
Art. 3° - Fica o Poder Executivo Municipal dispensado de ratificar mediante Lei, as futuras alterações que

sobrevierem no Contrato de Consórcio Público do CISSUL.
Art. 4° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 07 de dezembro de 2015.
Vivalde Raimundo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Proposição de Lei n° 37/2015
“Dispõe sobre a Concessão de direito real de uso de bens públicos e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar, com a Empresa CARMEM APARECIDA PAWLOWSKI,

CNPJ n° 23.720.182/0001-70 e NIRE n° 35-8-1711836-4, representada por sua administradora a Sra. Carmem Aparecida
Pawlowski, a Concessão de direito real de uso do imóvel público sito o Antigo Clube do Bairro Barro Amarelo, s/n,
Bairro Barro Amarelo, tendo em vista o atendimento, por mencionada empresa, de todos os termos e exigências da
Lei Municipal n° 1.652 de 26 de agosto de 2.010.

Parágrafo único fica assegurado à concedente o domínio do bem concedido e às concessionárias apenas a
transferência da sua posse, podendo retomá-lo a qualquer momento, mediante comum acordo ou ao término do
prazo da cessão de uso.

Art. 2º – A Concessão de direito real de uso de que trata esta Lei se dará pelo prazo de 02 (dois) anos, e poderá ser
renovado, se houver interesse da Administração, pelo mesmo período ou outro período diverso do estipulado.

Art. 3º – O imóvel objeto da presente Concessão de direito real de Uso deverá ser utilizado, exclusivamente, para
fins constantes da Lei Municipal n° 1.652 de 26 de agosto de 2.010.

Parágrafo único- A utilização do bem para finalidade diversa da prevista acarretará a imediata revogação da
presente Concessão, sem que qualquer indenização seja devida à beneficiária, seja a que título for.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 10 de dezembro de 2015.
Vivalde Raimundo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Proposição de Lei n° 38/2015
“Dispõe alteração do vencimento básico dos Agentes Comunitários de Saúde da Lei n° 1.905/2015 e da outras

providências”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Altera o Artigo 9° da Lei n° 1.905/2015, em especial o vencimento do Agente Comunitário de Saúde, que

passa a ser de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais).

Art.2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 10 de dezembro de 2015.
Vivalde Raimundo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Bairro Barro Branco em

Tocos do Moji ganha cerca

de 3000 m² de calçamento
A população do bairro Barro Branco, em Tocos do Moji,  agora tem

o que comemorar, pois foi encerrado o calçamento na estrada rural
próximo onde ficam as
casas na estrada que
liga Tocos do Moji a
Bom Repouso.

De acordo com o
Prefeito Toninho
Rodrigues, essa obra
foi feito com recursos
do Programa
Prómunicípio, e com
contra partida da
Prefeitura, que são
recursos próprios.
Foram cercas de 3000
m² de calçamento.

Borda da Mata recebe do Estado

mais um veículo para a Frota

Municipal da Saúde
No dia 14 de março, o prefeito de Borda

da Mata, Edmundo Silva Júnior,
juntamente com o Secretário de
Administração, Célio Cabral, estiveram
em Belo Horizonte na Cidade
Administrativa, para receber das mãos
do Governador Fernando  Pimentel mais
um veículo para integrar a frota
Municipal da Saúde.

O veículo será utilizado para TFD
(Tratamento Fora do Domicílio) por
pacientes que necessitam fazer
hemodiálise, tratamentos contra o

câncer, entre outras doenças.
“Com este veículo esperamos dar mais

conforto e dignidade a estes pacientes.
Esta emenda, foi mais uma indicação

do meu querido amigo Deputado
Ulysses Gomes em uma de suas visitas
em Borda da Mata, que tendeu o pedido
feito por mim, pelo Edmundo, pela Nádia,
e pelos vereadores Jorginho e Magali.
Obrigado Ulysses, Odair e Pimentel.
Mais uma vez, vendo as necessidades
de nossa querida Borda da Mata”, diz o
Secretário, Célio Cabral.

Célio Cabral e Edmundo Silva Júnior com o novo veículo

Solenidade de entrega dos carros em BH
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Servidores Municipais de Bom Repouso tem reajuste de 11,67% nos salários
No dia 10 de março, a Câmara

Municipal de Bom Repouso aprovou
o reajuste para os servidores públicos
municipal no valor de 11,67% sobre a
remuneração mensal  de cada

servidor. 
Segundo o vereador Ederson dos

Santos, o projeto foi solicitado por
ele, que  a votação fosse com regime
de urgência.

Estradas Rurais – Bom Repouso

A Prefeitura de Bom Repouso continua dando muita atenção as estradas rurais
do município. As fotos abaixo mostram mais uma estrada em que está recebendo
manutenção e sendo cascalhada e com material muito bom para evitar transtornos
futuros.

Tocos do Moji conserta várias

pontes danificadas pelas chuvas
A Prefeitura de Tocos do Moji,

devido a grande quantidade de chuvas
nesta época, está arrumando diversas
pontes que foram danificadas.  Entre
as que receberam melhorias estão: no
bairro Cachoeira, próxima a residência
de Zico Tonico; no bairro Muquem as
que estão próximas as residências de
Airton Rodrigues, Sinfrônio Andrade
e Toninho da Fia; no bairro Capinzal,

perto da casa de Asbel; no bairro
Paredes, próxima ao campo de futebol;
no bairro espraiado, próxima a Escola
e a outra perto da casa de Tonho
Otávio.

Além das pontes que estão sendo
arrumadas, a Prefeitura também tem se
dedicada a manter as estradas rurais
em bom estado de conservação com
patrolamento e cascalhamento.

Estradas Rurais

de Tocos do Moji

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

“Se você quiser evitar decepções, diminua suas expectativas.”


