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Grupo Ipê Materiais de Construção

Atleta de Borda da Mata participa de maratona com cerca de 900
competidores em Mogi das Cruzes e fica entre os dez melhores

Klayton Thiago

Alves Lemes fica em 9º

lugar no geral e 3º na

sua faixa etária.
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Prefeitos eleitos de Borda da Mata e Tocos do Moji
e também os vereadores eleitos são diplomados pela

Justiça Eleitoral para o mandato de 2017 a 2020

Borda da Mata - Vice-prefeito Paulo César,

Juiz de Direito Dr. Túlio, Prefeito André Marques

 e o Chefe do Cartório Eleitoral, Luiz Ernesto

Tocos do Moji - Vice-prefeito Zé Armando,

Juiz de Direito Dr. Túlio, Prefeito Toninho Rodrigues

e o Chefe do Cartório Eleitoral, Luiz ErnestoPágina 2

Prefeito de Borda da Mata
apresenta as realizações
de seus dois mandatos
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Tocos do Moji comemora aniversário no final do ano

Tocos do Moji festeja seu aniversário no dia 29 de dezembro

Página 5

Menino de 17 anos de Borda da Mata se
destaca e quer ser profissional do atletismo

Página 3

Dupla de menores infratores é presa
por tráfico no Distrito do Cervo
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Presente de Natal do Auto
Posto Estrela da Mata à
Apae de Borda da Mata
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A próxima edição do Jornal
Tribuna Popular será dia 16/01/2017
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2017

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              15 - 29
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 29
 Maio                    16 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Desejamos que no Ano Novo
que se inicia você realmente:

Ouça as palavras que sempre desejou ouvir...
Pronuncie as frases que um dia desejou repetir...

Sinta a emoção que sempre esperou sentir...
Divida o carinho com quem sempre desejou repartir...
Abrace todos os amigos que sempre desejou reunir...

E viva a vida que sempre sonhou existir...
Transforme seus sonhos em realidade.

 Boas Festas!!!

BORDA DA MATA - JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BORDA DA MATA, EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DE CREDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 35 E SEGUINTES DA LEI nº. 11.101/2005, EXTRAÍDO
DOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº 0009302-39.2015.8.13.0083, DA SOCIEDADE EMPRESARIAL ANATEX
INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, O DOUTOR TÚLIO MÁRCIO LEMOS MOTA NAVES, MM. JUIZ DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE BORDA DA MATA, ESTADO DE MINAS GERAIS, na forma e sob as penas da lei, FAZ
SABER, ante o requerimento do Administrador Judicial, convoca os credores interessados, para a ASSEMBLEIA DE
CREDORES, a qual se realizará no Salão do Júri do Fórum Mário Martins, localizado à Rua Rio Branco, 40, Centro, Borda
da Mata/MG; em duas datas distintas, designando-se, no que concerne a 1ª REUNIÃO, no dia 27 de Janeiro de 2017,
às 15:00 horas, cuja instauração somente se dará com a presença de mais da metade dos créditos de cada classe de
credor, computados pelo valor, e dia 24 de Fevereiro de 2017, às 15:00 horas, na eventual hipótese da 2ª REUNIÃO, que
será instaurada com qualquer quórum. Fica determinado que as Assembleias terão como ordem do dia, o despacho de
fls. 1562 dos autos, qual sejam: a) a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação(Art.35, I, “a” da LRF);
(b) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores (Art.35, I,”f” da LRF). Os credores deverão
encaminhar ao Administrador Judicial em até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Assembleia, a qualificação
e comprovação formal das pessoas que estarão exercendo seus direitos de representação e voto. Quaisquer dúvidas
podem ser extraídas com a administradora judicial no telefone (35) 3425-8882/(35)98868-0059 e/ou por e-mail:
recupera@idetpesquisas.com.br. Para que chegue ao conhecimento dos credores e de terceiros interessados, e dele
não venham alegar ignorância, é expedido o presente edital que será publicado na forma da Lei, sendo afixado no local
de costume do Fórum local, publicado em jornais desta comarca e na sede da recuperanda. CUMPRA-SE. Dados e
passado nesta cidade de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aos dias 22 de novembro de 2016. Túlio Márcio
Lemos Mota Naves Juiz de Direito.

Prefeitos eleitos de Borda da Mata e Tocos do Moji e também os vereadores
eleitos são diplomados pela Justiça Eleitoral para o mandato de 2017 a 2020

No dia 1º de dezembro, o prefeito eleito
de Borda da Mata, André Marques e seu
vice Paulo César, juntamente com os onze
vereadores eleitos de Borda da Mata que
são: Moacir, Marruco, Cláudia, Luiz Carlos
Lóia, Roberto Sertãozinho, Jorginho, Dil,
Luiz Antonio Macalé, Carlão da Tenda,
Marcela  e Jair Alvarenga receberam o
diploma de eleitos para o mandato de 2017
a 2020.

Também na cerimônia, o prefeito e o
vice, reeleitos em Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues e Zé Armando, com os nove
vereadores eleitos no município que são:

Cecília, Divaldinho Fabrício, Edinalda,
Dedé, Gino, Leonel, Vanderlei(Lau Chico),
Denis e Rogério foram diplomados para
o mandato de 2017 a 2020.

Foi uma cerimônia simples, conduzida
pelo Juiz de Direito, Dr. Túlio e com a
presença de autoridades civis e militares.

Depois da entrega dos diplomas, o
prefeito eleito de Borda da Mata, André
Marques, discursou, em nome de todos
diplomados de Borda da Mata, falando
do momento importante em sua vida, das
dificuldades do país, mas isso não
impedirá que lute em benefício de todos

os bordmatenses para a melhoria da
qualidade de vida da população. Também
fez diversos agradecimentos, a Deus, ao
povo, aos familiares e aos companheiros
políticos.

Após, o prefeito reeleito de Tocos do
Moji, Toninho Rodrigues, em nome dos
diplomados de seu município, fez um
discurso de agradecimento, onde citou a
população de sua cidade, seus familiares,
as autoridades, a Justiça Eleitoral, a Deus,
aos companheiros políticos e se  diz
muito honrado pela quarta vez ser eleito
para ser o prefeito de sua terra. Também

agradeceu o Prefeito eleito de Borda da
Mata, André Marques e espera que a
partir de agora, Borda da Mata e Tocos
do Moji possam ter uma relação de
cordialidade em que possa beneficiar a
população dos dois municípios.

Para encerrar, o Juiz de Direito, Dr. Túlio
fez também um discurso de
agradecimento em que falou da evolução
das eleições que transcorreram
normalmente, sem maiores incidentes e
que isto faz parte da democracia e que o
eleitor também está mais atento aos
acontecimentos com os políticos e espera

que a Justiça não precise agir para corrigir
rumos das administrações, pois quanto
menos a Justiça trabalha neste sentido,
melhor é para a sociedade. Parabenizou
os eleitos e falou que eles, na atual
conjuntura, são muitos corajosos em se
candidatar com o intuito de servir o povo.
Por fim, agradeceu a presença de todos e
encerrou a sessão.

Obs. As demais fotos da cerimônia de
diplomação, você encontra no site do
jornal Tribuna Popular ou na página do
facebook – Tribuna Popular.

Principais momentos da cerimônia de Diplomação

FELIZ 2017!!! Gráfica e Jornal Tribuna Popular
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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.

“O Natal não é um momento nem uma estação,
senão um estado da mente. Valorizar a paz e a

generosidade e ter graça é compreender o
verdadeiro significado de Natal”

Boas Festas!!!

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.

“São nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia a
dia que devemos proporcionar o mínimo de alegria e
compreensão a todos que nos cercam. Que o espírito

natalino encha os nossos corações o ano inteiro.
Boas Festas e Feliz Ano Novo!”

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!

BOAS FESTAS!!!

Feliz
Natal e

Próspero
Ano

Novo!!!

Que neste Natal cada ser humano procure doar um
pouco de si. Não somente em coisas materiais, mas

principalmente em pequenos gestos para com o próximo.

Natal é o nascimento de Cristo.
Ano Novo é o nascimento de uma
nova esperança. Que o seu Natal

seja brilhante de alegria,
iluminado de amor. Feliz Natal e

que o seu Ano Novo seja cheio de
esperança. São os votos de

Edmilson e Messias
 à toda população de Bom Repouso.

Que neste Natal e Ano Novo você possa se conectar
com o verdadeiro significado destas datas para que

possa nascer dentro de seu coração a Luz do Menino
Jesus que o guiará durante este novo ano que se

anuncia. Boas Festas!
São os votos da Câmara

 Municipal de Bom Repouso.

Meus queridos
bordamatenses!!!

Que o Menino Jesus ilumine o Natal e que  o

sentimento de esperança que contagia essa

época nos guie para dias melhores! Que nossas

famílias jamais se esqueçam de que a

compreensão, o amor e perdão são a base de

tudo! Que este Natal seja mais do que uma festa,

seja a celebração de um recomeço cheio de paz

e amor entre os homens de boa vontade.

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

São os votos de André
Marques, Patricia

Marcondes e Antonio.

Menino de 17 anos de Borda da Mata se
destaca e quer ser profissional do atletismo

O atleta de Borda da Mata, Kelvin
Zanardi Moreira, 17 anos de idade, vem
se destacando nas corridas de rua há
algum tempo. Nas últimas quatro
corridas que participou esteve no pódio
e em curto tempo uma da outra. Ele conta
com o patrocínio da Nutricionista de
Esporte, Leandra Almeida que trabalha
em Pousa Alegre e na Galeria Alvagê, na
Praça Nossa Senhora do Carmo, 18 e o
apoio da Academia Phisical e da Equipe
Coruja com seu personal Klayton
Thiago. Kelvin diz que está procurando
um patrocínio fixo e que está muito
focado no mundo das corridas. Seu
objetivo principal é se tornar um atleta
profissional.

Kelvin em uma de suas competições

Todas as pessoas
chegam às nossas

vidas por uma
qualquer razão, seja
apenas durante um
certo tempo ou seja
para toda uma vida.

Recebe-as
todas por igual !!

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

 Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendemos em casa, agende sua consulta pelo
Telefone:(35)99904-8397

Desejo do fundo do meu coração que os votos de um Feliz Natal e um Ano Novo
ainda melhor se tornem uma realidade para você e toda sua família. Boas Festas!

Um Feliz Natal
repleto de har-

monia.
Celebrar o

Natal é… crer na
força do amor,  é

isto que
transforma o
homem e o

mundo. Que a
mensagem de fé e

esperança do
Natal renove
nossas forças

para
continuarmos

lutando no Ano
Novo que se

anuncia. Boas
Festas!!! São os

votos da Câmara
Municipal de

Borda da Mata á
todos os

bordamatenses.

Que a paz e a
harmonia

festejadas no Natal
estejam presentes
em todos os dias
do seu Ano Novo.

Feliz Natal e
Boas Festas!”

São os votos do
Vereador Jorge
Pereira Filho a

todos os
bordamatenses

Eleição da diretoria do Consep
Nas normas do Estado Social, o presidente do Consep ( Conselho Municipal de
Segurança Pública ) convocará a eleição para nova diretoria com mandato de dois
anos. No dia 23/12/2016 às 18:00h na Praça Antônio Megale ,74, no Pelotão da
Policia Militar.
As inscrições podem ser feitas através do telefone: 99978-5073.

Tocos do Moji conclui Ponte sobre o Rio Mogi Guaçu
No mês de novembro, a Prefeitura

de  Tocos  do  Moj i ,  conclu iu  a
construção da ponte sobre o Rio
Mogi Guaçu, a qual se encontra
próxima às residências do Sr. Airton
do Milton e o Sr. Toninho do Juca. A
ponte recém-construída serve de
acesso direto a cachoeira Ducha dos
Anjos e Bar Caiçaras sendo ainda
ut i l izada  para  a  escoação da
produção de leite e morango do Sr.
Airton e outros sitiantes. O recurso
ut i l izado na  rea l ização  des te
empreendimento saiu dos cofres da
própria Prefeitura.

Ponte sobre o Rio Mogi Guaçu  em Tocos do Moji

Calçamento Barro Amarelo

O bairro Barro
Amarelo está

sendo calçado
pela Prefeitura

de Borda da
Mata neste mês

de dezembro.

Atleta de Borda da Mata participa de maratona com cerca
de 900 atletas em Mogi das Cruzes e fica entre os dez melhores

O atleta Klayton Thiago Alves
Lemes de Borda da Mata participou
no dia 04 de dezembro de uma
maratona em Mogi das  Cruzes em São
Paulo. O evento que é uma Corrida de
Montanha contuo com
aproximadamente 900 atletas de todo
o Brasil  e o seu percurso foi de 42 km
em asfalto, terra, trilhas, brejo e
escalada.  Muitas  serras  com

altimetria de mais de 1330 metros. No
dia anterior a maratona houve uma
tempestade derrubando  muitas
árvores e dificultando ainda mais o
percurso. A colocação do professor
atleta Klayton  foi 9º geral e pegando
novamente pódio em terceiro na sua
faixa etária com o tempo de 4:05 e
batendo de frente com at letas
experientes.

Atleta Klayton Thiago Alves Lemes

- Eu amo o mundo! Eu detesto o mundo! Eu creio em Deus! Deus
é um absurdo! Eu vou me matar! Eu quero viver!

- Você é louco?
- Não, sou poeta.
Mário Quintana

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

“Que as realizações alcançadas este ano,
sejam apenas sementes plantadas,

que serão colhidas com maior
sucesso no ano vindouro.”

Boas Festas!!!
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“Não é só no Natal que devemos sentir vontade de
desejar o bem aos outros, mas sim aprender a viver dia

após dia praticando o bem para que façamos da vida um
eterno Natal.” Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

A cada dia de nossa vida, aprendemos com

nossos erros ou nossas vitórias, o importante é

saber que todos os dias vivemos algo novo.

Que o novo ano que se inicia, possamos viver

intensamente cada momento com muita paz e

esperança, pois a vida é uma

dádiva e cada instante é uma

benção de Deus.

Feliz Natal e Próspero Ano!!!

São os votos da Câmara

Municipal de Tocos do Moji.

Que o Novo Ano de 2017 que se
anuncia não seja como o outono

da vida onde as folhas caem
deixando apenas lembranças de
dias bons e ruins, mas que seja
como a primavera da vida que

produz frutos e dos frutos sementes onde
podem ser plantadas a cada dia e colhidas a

cada amanhecer.
Boas Festas!!! São os votos de

Antonio Rodrigues da Silva -Prefeito
Municipal e José Armando Pereira -
Vice Prefeito  à todos tocosmojienses.

Tocos do Moji comemora aniversário no final do ano
O  F i m  d e  a n o  é  s e m p r e  u m

m o m e n t o  d e  f e s t i v i d a d e s  e
retrospectivas. Natal e Reveillon
ocupam o centro das festividades
sendo um momento de reencontro
e proximidade entre familiares e
amigos que juntos aproveitam a
ocasião para agradecer a Deus pelo
ano que se finda e pedir que as
esperanças  se  renovem junto  a
chegada de um novo ano.

Para a população do município de

Tocos do Moji, além dos motivos
já elencados acima, o fim de ano
marca também o aniversário da
cidade. Este é realizado no dia 29
d e  D e z e m b r o ,  s e n d o  u m a
c o n t i n u i d a d e  d a s  f e s t i v i d a d e s
natalinas, além de certa forma; uma
preparação para as festividades do
R e v e i l l o n .  S e n d o  a s s i m ,  o
a c o n t e c i m e n t o  é  m a r c a d o  p o r
comemorações Cívicas, Shows e
eventos culturais.

Município

de Tocos do

Moji

Feliz
2017!!!
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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
Colaboração: CB Alex

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.

“Bem aventurados os que tem fome e sede de Justiça, porque eles serão fartos”(Mateus cap.5 vs6).
Por esse ano que termina a comunidade do bairro Santa Cruz;  a Coordenadora da Escola Antonio
Marques da Silva, Ivone de Cássia Fernandes Oliveira; a ex-diretora Damaris Oliveira da Silva; os  ex-
vereadores  Anilton Pereira da Silva e vereador eleitoValdir Gomes Bonifácio; o atual vereador Anto-
nio Albânio Martins; o Pastor Jair Miguel Franco; a Associação Comercial de Borda da Mata;  os
Conselheiros Tutelares; o Diretor do Departamento de Assistência Social, Benedito Vieira da Costa;
os Funcionários dos Correios; os Funcionários do Fórum; o Investigador Policial José Roberto da

Silva; a Pastelaria Tia Lourdes; o jornal e a gráfica Tribuna Popular; a UBS do bairro Santa Cruz  e também José Geraldo Gomes,
Marco Antonio Meirelles Crispim, Leny de Meirelles, Silvio Pedro Rodrigues, Waldemar José Perez de Mello, Rogério Ramirez
Medseiros, Wilma da Fábrica de Calcinhas, a vereadora Magali das Graças Ribeiro, homenageiam o Comissário de Menor,
Jair Benedito de Souza, pelo trabalho que é feito em seu  bairro, desejando a ele e toda sua família um

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

Tal qual o Sol que aparece, ilumina o céu e no final do dia nos
maravilha com o com as belas cores do crepúsculo, este ano está

encerrando sua longa trajetória para que um Novo Ano surja radiante
para iluminar seu caminho. Desejamos  a você e toda sua família um

Feliz Ano Novo, próspero e cheio de realizações.

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

“O Natal é uma data para refletir e analisar o verdadeiro

significado de nossas vidas, pois um dia nasceu uma criança

que se ao se tornar adulto se sacrificou para nos salvar.”

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

Indivíduo é preso após ser abordado
com maconha em Borda da Mata

Durante patrulhamentos de rotina, a PM deparou com um cidadão em atitudes
suspeitas, sendo este abordado e submetido à busca pessoal. Foi encontrado dentro
de sua mochila um frasco contendo dois cigarros de maconha, sendo que o autor
informou que o ilícito lhe pertencia. O autor foi preso e conduzido até a Delegacia
de Polícia juntamente com os entorpecentes apreendidos.

Óleo na pista em Borda da Mata
causa acidente de moto

No dia 28 de novembro, a PM foi acionada pois, segundo o condutor de uma
motocicleta, este estaria deslocando normalmente pela via momento em que foi
surpreendido com uma poça de óleo na pista, fazendo com que sua motocicleta
escorregasse provocando sua queda. No local constatou-se que o óleo na pista
seria proveniente de um segundo veículo que aparentemente estava abandonado
na via sendo este removido ao Pátio do Auto Socorro de Plantão. Vítima foi
encaminhada ao hospital com pequenas escoriações pelo corpo.

Dupla de menores infratores é presa
por tráfico no Distrito do Cervo

No dia 02 de dezembro, durante patrulhamentos de rotina no bairro do Cervo, a
PM recebeu denúncias informando possível tráfico de drogas que estaria ocorrendo
no local. De posse das informações, foi iniciado rastreamento na tentativa de localizar
os autores sendo encontrados e abordados 02 menores. Durante realização de
busca pessoal foi encontrado com um deles, uma caixa de fósforos contendo 07
pedras de uma substância aparentando ser crack. Os menores foram apreendidos e
conduzidos até a Delegacia de Polícia juntamente com os entorpecentes.

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

FELIZ NATAL E
PRÓSPERO ANO NOVO!!!

No dia 17 de novembro,

Fabrício Barbosa e no dia 28

de novembro, Túlio Mateus

comemoraram seus

aniversários ao lado de

amigos e familiares!!!

Parabéns!!!
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PROMOÇÃO* DA

GRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICA
TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULARA POPULARA POPULARA POPULARA POPULAR

FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA

PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA
POPULAR QUE SÃO 2.000

EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO
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Prefeito de Borda da Mata apresenta as realizações de seus dois mandatos
Ao povo de Borda da Mata

deixo aqui registrado em obras

todas as esperanças em mim

depositadas, sinto-me

orgulhoso por finalizar estes

oito anos de administração

com a certeza do dever

cumprido e que de alguma

forma contribuí para melhorar

a vida das pessoas.

Parafraseando o Apóstolo

Paulo na Primeira Carta a

Timóteo: “Combati o bom

combate, acabei a carreira,

guardei a fé.”

Veja as principais
realizações:

Reforma e paisagismo da Praça
Antônio Megale;

Construção do Coreto Agenor de
Melo;

Instalação do parque municipal na
Praça Monsenhor Pedro Cintra;

Instalação do Busto na Praça Nossa
Senhora do Carmo;

Instalação de postes republicanos nas
praças;

Reforma da fonte luminosa;
Construção da Praça São Judas;
Construção da Fonte da Praça São

Judas;
Construção do Ponto de Apoio para a

Policia Militar no Distrito do Cervo;
Relógio Digital Distrito do Cervo;
Relógio Digital Praça da Santa Cruz;
Relógio Digital Trevo Zico de Freitas;
Relógio Digital Praça Antônio Megale;
Reforma da Praça Distrito do Cervo;
Reforma da Praça Distrito do

Sertãozinho;
Aquisição de Imóvel para a

construção do Trevo Zico de Freitas;
Monumento Sermão das Montanhas

no Lar e Hospital Monsenhor Pedro
Cintra;

Instalação do monumento do Cristo
na Avenida João Olivo Megale;

Recapeamento asfáltico de diversas
ruas do centro;

Substituição das luminárias no centro
da cidade;

Realização da pintura interna e
iluminação do poliesportivo Irmãos
Rocha;

Reforma da pista de skate;
Construção e cobertura da academia

da saúde;
Construção da academia ao ar livre e

cobertura;
Realização da iluminação bilateral da

av. Joao Olivo Megale;
Realização da iluminação da MG 290;
Reforma da rodoviária;
Reforma interna da Prefeitura;
Cessão do 3º piso da rodoviária para

instalação da Câmara Municipal;
Adoção de uniformes para os

funcionários;
Substituições de pontes por manilhas;
Elevação das pontes que inundavam;
Adequação e normatização dos taxis;
Construção da quadra poliesportiva

no bairro Santa Terezinha;
Construção da quadra poliesportiva

no bairro da Santa Rita no Estádio
Municipal Waldir de Melo;

Construção da quadra poliesportiva
no Distrito do Cervo;

Reforma e ampliação do posto de
saúde do bairro  Santa Cruz;

Realização do asfaltamento em frente
ao posto de saúde do bairro Santa Cruz;

Instalação de luminárias no bairro
Santa Cruz;

Calçamento do pátio de obras;
Aquisição de um gastanque;
Aquisição de uma mini carregadeira;
Aquisição de caminhonete hunday

Hr;
Aquisição de uma moto Yamaha;
Aquisição de uma capinadeira;
Faixas de pedestres e rampas de

acessibilidade;
Sinalização de trânsito;
Construção sala aula escola do Cervo;
Reforma banheiro público do

Sertãozinho;
Instalação de lixeiras nas praças;
Destino do lixo para aterro sanitário;
Fornecimento de EPIS aos

funcionários de obras;
Plantio de árvores em diversas ruas

(Av. Joao Olivo Megale)
Plantio de palmeiras desde o início do

Portal da cidade;
Realização do asfaltamento do trevo

do bairro Santa Cruz;
Finalização do calçamento do bairro

Santa Edwiges;
 Iluminação do bairro santa Edwiges;
Reforma e comodato do clube de

campo Tiradentes;
Iluminação do bairro São Benedito;
Realização da drenagem pluvial no

bairro São Benedito;
Reforma da estação ferroviária e

cessão para artesãos;
Realização do calçamento em torno da

estação ferroviária;
Realização de diversos calçamentos no

bairro Santa Terezinha;
Construção da Praça da mina no bairro

Santa Terezinha;
Realização de calçamento na saída para

o distrito do Cervo;
Realização de drenagem pluvial e

limpeza dos córregos no bairro Santa
Terezinha;

Instalação de luminárias no bairro
Santa Terezinha;

Adequação e reforma do acostamento
da MG 290;

Construção da praça no bairro da
Santa Rita;

Iluminação do bairro  Santa Rita;
Calcamentos e asfaltamentos de

diversas ruas do bairro Santa Rita;
Realização do manilhamento do

córrego no bairro Santa Rita;
Encerramento de despejo de dejetos

no bairro São Francisco, fechamento e
reflorestamento da área;

Calcamento de ruas no bairro São
Francisco;

Ampliação, iluminação e reforma do
cemitério municipal;

Reforma da delegacia da Policia Civil;
Calcamentos e asfaltamento de ruas

no bairro Nova Borda;
Calçamento em frente a Igreja São

Sebastião no bairro Nova Borda;
Interligação do bairro Nova Borda ao

bairro Nossa Senhora de Fátima;
Iluminação do bairro Nova Borda;
Calçamento de diversas ruas no bairro

Nossa Senhora de Fátima;
Calçamento e drenagem do loteamento

Morada do Sol no bairro Nossa Senhora
de Fátima;

Drenagem pluvial do bairro Nossa
Senhora de Fátima;

Asfaltamento e manilhamento da rua
Duque de Caxias;

Calçamento de diversas ruas do bairro
Santo Antonio;

Iluminação do bairro Santo Antônio;
Construção do campinho do bairro

Santo Antonio;
Calçamentos de diversas ruas do

bairro São Judas Tadeu;
Iluminação totalmente substituída da

praça no bairro São Judas Tadeu;
Drenagem dos bairros São Judas

Tadeu, Nossa Senhora Aparecida e
Amoreiras;

Realização do asfaltamento do bairro
Amoreiras;

Revitalização do Morro do Urubu;
Construção do muro do horto bem

como concretagem do galpão do horto
florestal;

Aquisição de um caminhão de lixo,
duas patrol, duas retroescavadeiras,
quatro caminhões;

Aquisição de 3 veículos para
Assistência Social;

Criação do CRAS Sebastiana
Marques;

Criação de leis importantes para o
chacreamento e construção de muros e
calçadas.

Reestruturação das festas de Nossa
Senhora do Carmo e Carnaval;

Apoio ao Rodeio 2015;
Participação do JEMG;
Apoio a Festa do Milho, da Apae,

Corrida da República e demais festas
populares;

Revitalização da praça do Distrito do
Cervo;

Realização de calçamento na entrada
do Distrito do Cervo;

Construção da ponte Maria Amélia;
Construção da quadra poliesportiva

no Distrito do Cervo;
Iluminação Distrito do Cervo;
Instalação da nova caixa d’água no

Distrito do Cervo;
Instalação de dois 2 poços artesianos;
Iluminação do campo do Distrito do

Cervo;
Realização do recapeamento asfáltico

no Distrito do Cervo.
Realização da limpeza do córrego do

bairro do Barro Amarelo;
Calçamento e iluminação das ruas do

bairro Barro Amarelo;
Revitalização da praça no Distrito do

Sertãozinho;
Iluminação do Distrito do Sertãozinho;
Calçamento de diversas ruas do

Distrito do Sertãozinho;
Instalação da Torre de celular no

Distrito do Sertãozinho;
Instalação da torre de celular no Bairro

do Campo;
Instalação da torre de celular no Bairro

da Serrinha;
Instalação da Torre de celular no

Distrito do Cervo;
Iluminação das localidades rurais;
Realização da troca dos transmissores

de TV aberta;
Revitalização da estrada de acesso ao

Santo Cruzeiro;

Implantação de internet grátis;
Repovoamento dos peixes Rio

Mandu;
Manutenção das Estradas Rurais;

Realizações da
Secretaria de Saúde

Reforma e ampliação da Unidade
Básica de Saúde do Bairro Santa Cruz e
aquisição de equipamentos;

Reforma da Unidade Básica de Saúde
Monsenhor Pedro Cintra e aquisição de
equipamentos;

Reforma da Unidade Básica de Saúde
do Distrito do Cervo e aquisição de
equipamentos;

Reforma e ampliação da Unidade
Básica de Saúde do Distrito do
Sertãozinho e aquisição de
equipamentos;

Construção da Unidade Básica de
Saúde do Bairro Nossa Senhora de
Fátima e aquisição de equipamentos;

Construção da Unidade Básica de
Saúde do Bairro Santa Rita e aquisição
de equipamentos;

Ampliação de duas equipes da
Estratégia de Saúde da Família;

Ampliação de uma equipe de Saúde
Bucal na Estratégia de Saúde da Família;

Ampliação no número de Agentes
Comunitários de Saúde;

Ampliação no número de Agentes de
Combate a Endemias;

Reforma no Centro Municipal de Saúde
Benedito Cobra Neto e aquisição de
equipamentos;

Implantação da sala de Raio X na
Centro Municipal de Saúde Benedito
Cobra Neto;

Ampliação no quantitativo de
medicamentos disponibilizados pela
Farmácia Municipal;

Criação da REMUME – Relação
Municipal de Medicamentos;

Aquisição de 14 (quatorze) veículos
para transporte de pacientes para
Tratamento fora do Domicílio (TFD) e
para as equipes da Estratégia de Saúde
da Família;

Aquisição de uma ambulância de
remoção básica – Fiorino;

Aquisição de uma ambulância UTI;
Aquisição de equipamentos

oftalmológicos para a sala de
oftalmologia no Centro Municipal de
Saúde Benedito Cobra Neto;

Aquisição de consultórios
odontológicos;

Aquisição de Trailler Odontológico;
Aquisição de Aparelho de Raio X;
Aquisição de equipamentos para as

Unidades Básicas de Saúde;
Reforma do Pronto Socorro Municipal

Monsenhor Pedro Cintra;
Aquisição de equipamentos de

informática para todas as Unidades de
Saúde

Construção e cobertura da Academia
da Saúde;

Realização de Concurso Público e
Processos Seletivos;

Reforma na Unidade de Apoio à
Estratégia de Saúde da Família no Bairro
Barro Amarelo;

Aquisição de Câmara de Conservação
de Vacinas;

Instalação de internet em todas as
Unidades de Saúde;

No dia 07 de dezembro de 2016,
realização licitação para a compra de 2
(dois) veículos para as equipes da
Estratégia de Saúde da Família, 1 (um)
veículo para a equipe de Agentes de
Combate a Endemias e 1 (um) veículo
para o Setor de Epidemiologia;

No dia 13 de dezembro de 2016,
realização licitação para compra de
vários equipamentos para as Unidades
Básicas de Saúde dentre eles, 05
Câmaras de Conservação de Vacinas,
Consultórios Odontológicos e outros.

Realizações do
Departamento
Municipal de

Educação

Reforma da Creche Madre Tereza de
Saldanha;

Oficina Pedagógica com materiais
recicláveis (sucanecos) e apresentação
dos bonecos gigantes de Brasópolis;

Elaboração da Lei 1.609- Dispõe sobre
a estruturação do Plano de Cargos e
Carreiras e vencimentos do poder
executivo municipal de Borda da Mata.
MG, estabelece normas gerais de
enquadramento, institui tabelas de
vencimento e dá outras providências.

Lei 1.610- Dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos da Administração
direta, autárquicas e funcional do
município de Borda da Mata;

Borda da Mata recebe certificado de

Gestão Eficiente da Merenda Escolar;
Lei 1.893 – Aprova o Plano Municipal

de Educação;
Convênio com a editora COC e

implantação de Sistema apostilado na
rede pública municipal para alunos do
maternal ao 9º ano do Ensino
Fundamental;

Em parceria com o Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais e também com o
Instituto Federal do Paraná foram
oferecidos os Cursos Técnicos de
Administração, Secretariado e Serviços
públicos a 120 alunos do município,
sendo 40 vagas para cada curso, com 2
anos de duração, sediados na EMBBC;

Realização dos Cursos Pronatec em
Parceria do I.F. Sul de Minas;

Restauração e Ampliação da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra;

Parceria com a Polícia Militar através
do Proerd – Programa Educacional de
Resistência às Drogas e a Violência para
os alunos de 5º Ano da rede municipal;

Em 2010.
Compra de equipamentos e

brinquedos para a Creche Municipal
Madre Tereza de Saldanha;

Construção de sala para Educação
Infantil na Escola Estadual Pio XII no
Distrito do Cervo;

A Biblioteca Municipal “Professora
Carolina Oriolo” recebe doação de 462
livros da Superintendência de
Bibliotecas de Minas Gerais;

Reforma e ampliação da Escola
Municipal Antônio Marques da Silva;

Inauguração do CEMEI Professora
Ana Maria Cabral dos Santos;

Participação dos Professores da Rede
Municipal de Oficina de Teatro;

Conferencista Internacional Jairo de
Paula realiza Seminário para pais e
professores da Rede municipal;

Participação do Concurso EPTV na
escola;

Serventes Escolares de Borda da Mata
recebem treinamento da Anvisa sobre
boas práticas alimentares;

A Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro dos Santos vence concurso do
sistema COC com o projeto de Ensino
Alternativo ao Aluno com dificuldade
de Aprendizagem, a escola ganhou uma
lousa digital de 78 polegadas e a
professora Ivana responsável pelo
Projeto ganhou um notebook;

Secretaria Municipal de Borda da
Mata está entre as 50 melhores do país
em 2012.

Em 2013 a Creche Municipal Madre
Tereza de Saldanha passa por reforma;

Em 2013 a aluna da rede municipal é
escolhida para garota propaganda do
Sistema de ensino Name COC;

Programa Peixe Vivo solta 12 mil
espécie nativas de peixe no rio cervo em
Borda da Mata;

Em 2013 é realizada a adesão do
município de Borda da mata ao PNAIC
(Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa), este é um compromisso
formal assumido com o Governo federal
para assegurar que todas as crianças
sejam alfabetizadas até 8 anos de idade
ou ao final do 3º ano do Ensino
Fundamental sendo Coordenadora local:
Jaqueline Pereira da Silva e Orientadora
de Estudos Ana Cecília da Mota;

Com os temas:  2013 Alfabetização e
letramento.,2014 Alfabetização
matemática, 2015 Interdisciplinaridade,
2016 Avaliações Externas e Intervenção
Pedagógica;

Troca de todas as carteiras das Escolas
Municipais;

Compra de Kits pedagógicos para
Educação Infantil;

A Secretária de Educação Gláucia
Brandão Guilherme recebe Prêmio Gestor
nota 10 por estar entre os 50 melhores
gestores do País;

Professora do Município de Borda da
Mata é vencedora da Prova Brasil
Premiada;

Inauguração da Reforma e Ampliação
da Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro dos Santos;

Construção de quadra Poliesportiva e
cobertura na Escola municipal Antônio
Marques da Silva no Bairro da Santa
Cruz;

Cobertura da quadra da Escola
Francisco de Souza Costa no Bairro
Nossa Senhora de Fátima;

Inicio do CEMEI no Bairro São
Francisco;

Educação Pública de Borda da mata
está entre as 250 melhores cidades do
Brasil (Revista Exame);

Escola Municipal Benedita Braga
Cobra dá inicio ao ano centenário, com
a emissão pelos correios de selo
comemorativo em homenagem a escola;

Realização de 4 encontros do Grupo
de Estudos Proinfância no município
recebendo uma média de 35 municípios
da região, fazendo do nosso município
referência no atendimento em Creche e
Educação Infantil;

Realização de 3 Congressos de
Educação com a participação de
palestrantes renomados.

Aquisição de 2 carros do modelo Gol
para Educação;

Aquisição de veículos escolares 1
Kombi, 2 ônibus de 59 lugares
adaptados para alunos com deficiência,
2 ônibus de 23 lugares, 1 van, 2
microônibus;

Cobertura da Quadra da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra;

Projeto Escola Modelo: E.M. Benedita
Braga Cobra, E.M. Antônio Marques da
Silva e E.M. Professora Diva Ribeiro dos
Santos;

Aquisição de mobiliários,
equipamentos eletro eletrônicos, eletro
domésticos salas de informática,
armários, jogos de mesas e cadeiras para
professores e alunos, mesa para
alimentação escolar, estantes e
prateleira, kits e jogos pedagógicos para
todas as escolas da rede;

Criação dos Cargos: Coordenador
Escolar (período integral), gratificação
para vice-coordenador – 20%, Auxiliar
Administrativo para trabalhar na
Biblioteca das Escolas, Secretário
Escolar, Inspetor de Alunos e Monitor
de Creche;

Transporte Escolar gratuito para os
pólos universitários: Pouso Alegre,
Ouro Fino e Inconfidentes;

Doação de notebook para todos os
professores da Rede Municipal;

IDEB: 2009 – 5,3 e 2016 – 6,8;
Implantação do Sislame: Sistema da

Rede Municipal de Ensino, integrando
as secretarias das escolas e
informatizando a vida escolar dos
alunos;

Elaboração do PAR: Plano de Ações
Articuladas que consiste na realização
de um diagnóstico na rede municipal de
ensino traçando metas e objetivos com
o intuito de captação de recursos
financeiros e apoio técnico;

Chegamos ao final de
2016, constatamos que esses

oito anos foram de
realizações que nos enchem

de orgulho e que
contribuímos para a
construção de uma

sociedade mais justa e mais
fraterna;

Meu agradecimento
especial a minha família
pela compreensão, pelo
apoio, pelo amor e peço
desculpas por todos os

momentos em que estive
ausente;

Meu obrigado a toda
minha equipe e aos

funcionários da Prefeitura
Municipal e tenho a certeza
que uma grande equipe joga

bem em qualquer campo;
Natal é um momento

especial quando
rememoramos, os amigos e
familiares, os companheiros

de luta, que de alguma
maneira, passaram por nós e

deixaram marcas
em nossas vidas.

É hora de abraçar a todos:
os de longe, os de perto, os
das horas boas e das horas
difíceis, os de longa data e
outros de nem tanto e para
cada um deles uma prece de

agradecimento pelo
convívio e pelo bem que

nos trouxeram.
Ao povo de Borda da Mata

o meu muito obrigado pelo
muito que me foi dado,

espero ter correspondido
a altura.

Desejo a todos
um Santo Natal
e um Próspero

Ano de
felicidades!!!
Edmundo Silva Junior

Prefeito Municipal
Borda da Mata
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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

“Há de ser o Natal um grande momento de paz.
Há de ser o Ano Novo um tempo de amor. Que a paz,
o amor e a harmonia permaneçam em seus corações.”

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

“Que a felicidade e as alegrias do Natal
perdurem durante todo o ano que se

inicia… Boas Festas!!”

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

“Que é o Natal? É a ternura do passado, o valor do
presente e a esperança do futuro. É o desejo mais sincero

de do que cada taça se encha com bênçãos ricas e eternas,
e de que cada caminho nos leve à paz.”

Venha conferir

nossa qualidade!

Av. Alvarina Pereira Cintra,45  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

JC Contabilidade

“A Melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de
nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles

que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.”

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 24/2016

“Institui a Semana da Cultura de Borda da Mata” e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Semana da Cultura de Borda da Mata, na forma desta Lei.
Art. 2º A semana da Cultura de Borda da Mata terá como objetivos:
I – Criar um evento cultural anual que venha congregar toas as tendências artísticas de Borda da Mata, tais como
música, dança, teatro, literatura, artesanato, artes plásticas, etc;
II – Incentivar e fortalecer o movimento cultural de Borda da Mata, abrido espaço para a circulação, e comercialização
de produtos artísticos e artesanais;
III – Promover a divulgação de nossos valores e a regionalização da cultura de Borda da Mata;
IV – Conclamar o Poder Público para prestigiar e apoiar o evento.
Art. 3º A Semana da Cultura de Borda da Mata será comemorada na segunda semana de outubro de cada ano e deverá
ser incluída no calendário oficial de eventos do Município.
Art. 4º A execução, bem como a organização do evento, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação do
Município.
Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 08 de agosto de 2016.

Proposição de Lei nº 25/2016
“Dá nome à via pública que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “PRAÇA DONA MARIQUINHAS” a antiga Praça da Amizade localizada no bairro Santa
Rita.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 08 de agosto de 2016.

Proposição de Lei nº 27/2016
“Dá nome à via pública que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada rua “LUIZ CANDIDO DA SILVA” a rua que inicia no final da Av. Alvarina Pereira Cintra e
termina no começo da Av. Eduardo Amaral.
 Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 29 de agosto de 2016.

Proposição de Lei nº 28/2016
“Dá nome no próprio público que menciona e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se PROFESSORA MARIA DAS GRAÇAS SOUSA o Centro Municipal de Educação Infantil
- CEMEI, localizado no bairro São Francisco.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 29 de agosto de 2016.

JUAREZ FLORIANO DE SÁ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Que esse novo ano venha sem nenhum pudor,
com  louvor e muito amor.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 171818181818

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

Que neste Natal, o Papai Noel
traga um saco de presentes
cheio de saúde, alegria, paz,

amor e muitos sorrisos! Desejo
a você e a toda sua família

uma Natal muito,
mas muito, iluminado!

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Que as conquistas no
Ano Novo, cheguem na

sua vida como
confetes: Abundantes,

Alegres e festivas...”
Feliz Natal e Próspero

Ano Novo!!!

Manutenção das estradas do Cervo Sertãozinho

A Prefeitura de Borda da Mata colocou bica corrida nos pontos críticos das estradas do Distrito do Cervo e
 do Distrito do sertãozinho onde estavam com problemas de tráfego durante as últimas chuvas.

 

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.

“Que a estrela principal do Natal (Jesus Cristo), seja uma
 luz a brilhar, sempre, na vida daqueles que o buscam.”
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Campanha BenefCampanha BenefCampanha BenefCampanha BenefCampanha Beneficente à icente à icente à icente à icente à APAPAPAPAPAE de BorAE de BorAE de BorAE de BorAE de Borda da Mada da Mada da Mada da Mada da Matatatatata

Convênio destinou-se à
realização de Campanha
Beneficente nas cidades
com a Rede MG Postos

Associados para
arrecadação de

fundos às APAEs.

A Rede MG, da qual em Borda da Mata faz parte o Auto Posto Estrela
da Mata, doou às APAES participantes porcentagem de cada litro
que foi vendido em cada Posto em uma semana, sendo este um

PRESENTE DE NPRESENTE DE NPRESENTE DE NPRESENTE DE NPRESENTE DE NAAAAATTTTTAL AL AL AL AL à Apae de Borda da Mata.

Entrega do dinheiro arrecadado
 no Auto Posto Estrela da Mata

 à Apae de Borda da Mata

RRRRRodoodoodoodoodovia MGvia MGvia MGvia MGvia MG
290 Km 30,7290 Km 30,7290 Km 30,7290 Km 30,7290 Km 30,7

BairBairBairBairBairrrrrro:o:o:o:o:
TTTTTrês Barrês Barrês Barrês Barrês Barrrrrrasasasasas

TTTTTelefelefelefelefelefone:one:one:one:one:
(35)3445-(35)3445-(35)3445-(35)3445-(35)3445-

1662 -1662 -1662 -1662 -1662 -
BorBorBorBorBorda dada dada dada dada da
MaMaMaMaMata - MGta - MGta - MGta - MGta - MG

O Auto Posto Estrela da Mata aceita
cartões de crédito e débito.

O Posto Estrela
da Mata e a Rede
MG agradecem a

participação de
todos os amigos

clientes desta
Ação

Beneficente à
Apae, que mais

uma vez foi
sucesso

absoluto.
Obrigado à

todos!!!


