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Prefeito eleito de Borda da Mata André Marques inicia processo de transição

Prefeito eleito André Marques
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Festa da Apae de Bom Repouso arrecada

cerca de 120 mil reais para continuar

com a construção da nova Sede

Nova Sede da Apae de Bom Repouso
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7º Encontro de Cavaleiro e 2º Encontro

de Carreiros em Tocos do Moji reúne

quase 400 cavaleiros e charreteiros
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carreiros em Tocos

do Moji
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Prefeito Edmundo aumenta

frota municipal em mais de

 50 veículos durante seus

oito anos de mandato
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Jovem bordamatense realiza

lançamento de seu primeiro livro
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Grupo Ipê Materiais de Construção
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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

Aqui tem muitas montanhas
Que lá no alto ficam sonhando
“Como seria a vida?”
Se elas estivessem andando...

As pessoas são como as montanhas,
Sempre querendo conhecer outro lugar,
Mas nem sempre têm oportunidade
De os seus sonhos realizar.

E assim os sonhos vivem aqui
E são plantados como semente,
Depois crescem fortes
E viram a vida da gente.

Quando o Sol começa a sair,
O dia começa a brilhar,
A Lua vai dormir
E as crianças vão brincar.

O Sol amarelo lá no alto
Traz vida ao dia,
O azul enche o céu
E o verde colore a alegria.

Já antes do Sol nascer,
Todos vão trabalhar.
Depois, já no escurecer,
Voltam para descansar.

Na estradinha sonolenta,
Os trabalhadores vão e vêm.
A poeira os observa
E vê os segredos que têm.

As casas são comuns,
Não há nenhuma mansão.
Mas é onde ficam nossas vidas
E mora nosso coração.

Quando vem a noite,
Os jovens vão pra rua.
Namorados na calçada,
Conversando com a Lua.

Em casa, o fogão a lenha,
O avô e as histórias de encantar.
Até o fogo se emociona
E fica em silêncio a escutar.

Causos de assombrações
Tão vivos que dão até medo.
Histórias das antigas gerações
E às vezes, conta até segredo.

Todos ouvem no silêncio
Os sons doces do passado
E imaginam o futuro num sonho
Que no peito fica guardado.

Esse é o povo simples daqui,
Que é como o joão-de-barro,
O povo faz casa ao pé da serra
E o passarinho lá no galho.

Entre as montanhas de Minas
Mora silencioso o meu lugar.
A água pura escorre da ribanceira
É o pensamento brotando em cada olhar.

Mateus Henrique Alves

Minas de pensamento... Outubro Rosa – Tocos do Moji
No dia 27 de outubro, a Equipe

Estratégia Saúde da Família – ESF
juntamente com o CRAS “Zilda Maria
da Silva” promoveram um evento para
celebrar o Mês de Prevenção ao

Agradeço o carinho de todos, fiquei
muito emocionado...

Vocês, meus 410 eleitores, são a
conquista de maior valor entre tantas
vitórias que Deus me presenteou, são
todos muito especiais. E mesmo que as
vezes deixemos de nos falar, nos ver pela
distância e tarefas diárias não importa,
estaremos unidos e presente pelo laços de
nossa amizade. Muito obrigado a todos
que confiaram seus votos em mim e aos
demais, agradeço o incentivo e as palavras
que me fortaleceram durante esta

campanha e digo todos que estarei sempre trabalhando em benefício de
toda nossa população.

Moacir do Pastel

Vereador eleito pelo PMN

Câncer de Mama. Na ocasião foi
ministrada uma Palestra  com o
Nutricionista Allan Silvério sobre a
alimentação Saudável como forma de
Prevenção ao Câncer.  O Evento

aconteceu no Auditório da Câmara
Municipal de Tocos do Moji e contou
com a presença de aproximadamente
40 mulheres de vários Bairros do
Município.

Palestra na

Câmara

Municipal de

Tocos do Moji

Reza de São Gonçalo em Tocos do Moji
A reza de São Gonçalo é uma

antiga tradição portuguesa, trazida
para o Brasil há alguns séculos, e é
cultuada até os dias de hoje em
várias regiões do Brasil.

Em Tocos do Moji, o Sr. Joaquim

Vi l e l a  N o g u e i r a  e  s u a  f a m í l i a
mantendo a tradição realizou no
mês de outubro no pátio da Igreja
Nossa Senhora Aparecida no Bairro
Copa do Moji, a 2ª festa de São
Gonçalo.

F a m i l i a r e s  e  a m i g o s  s e
emocionaram com a dança e a reza
cantada em homenagem ao santo
protetor dos violeiros, ao som das
violas dos irmãos Jobs, do Bairro
Barro Amarelo de Borda da Mata.

Reza de São

Gonçalo

emTocos do

Moji
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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

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!

Bordamatense assiste gravação

de programa na TV Record
O Bordamatense Sérgio Vieira esteve no

dia 02 de novembro na gravação do
programa do Fábio Porchat nos estúdios
da TV Record na Barra Funda em São Paulo
em companhia de pessoas de Pouso Alegre
e de Bom Repouso. A gravação começa às
15h30 e vai até as 18h30. A emissora fornece
lanche e é necessário preencher um termo
de utilização de imagem.

No dia 05/11/2016, o bordamatense
Adriano Vox Pereira realizou o evento de
lançamento de seu primeiro livro de
poesias, denominado ‘O coração que
carrega’, no Café da Bisa em Borda da
Mata, das 8h às 12h.

O autor enviou seus originais para a
Editora Multifoco do Rio de Janeiro,
obtendo aprovação do material sem
nenhum custo.

O livro retrata seus primeiros poemas
confeccionados no período de outubro de
2008 a julho de 2012, que denotam três
etapas vivenciadas: a poesia, a inspiração
e o amor. Foi prefaciado pelo servidor
público e jornalista Antonio Agnaldo Léo

Jovem bordamatense realiza

lançamento de seu primeiro livro
Guimarães e revisado pela professora
aposentada Claret Delfina de Freitas
Rocha.

O evento foi aberto ao público, onde o
poeta pôde apresentar sua obra tanto para
turistas quanto para convidados. Dentre
eles, compareceram sua família, amigos
próximos e autoridades de Borda da Mata,
como Gustavo Dantas de Melo (advogado
e promotor aposentado), seu irmão Agenor
de Mello (Juiz aposentado) e Dr. Vavá
(médico e ex-prefeito municipal).

Se você desejar adquirir o livro, acesse
o site: www.adrianovox.com/livros.php ou
contate o autor através do celular (35)
9.9946-6353 (WhatsApp) ou pelo e-mail:

contato@adrianovox.com
SOBRE O AUTOR
Adriano Vox Pereira é mineiro da cidade

de Borda da Mata, graduado em
Administração e pós-graduado em
Planejamento e Gestão Estratégica.

Desenvolve seu trabalho nas áreas da
administração, da arte e do voluntariado,
atuando como bancário, escritor,
coadministrador da Casa dos Poetas e da
Poesia e educador da entidade Guarda
Mirim Irmã Martha.

Seu primeiro contato com a poesia foi
em 2008; desde então, aventura-se na
criação de seus poemas através da
utilização do verso livre ou moderno.

Lançamento do

Livro de

Adriano Vox

Fábio Porchat começou a carreira
escrevendo e atuando em peças teatrais,
participou do Zorra Total, da Grande Família
e foi roteirista de Esquenta, ambos na Rede
Globo.

Seu reconhecimento veio mesmo com A
Porta dos Fundos na qual escreve e atua
em enquetes de humor exibidos no
YouTube.

Protagonizou vários filmes. Em 2014
assinou contrato com a TV Record para
comandar um Talk Show, gênero de
programa comum nos Estados Unidos e
popularizado pelo Jô Soares no Brasil na
década de 80.

No palco os entrevistados foram Thaeme
e Thiago no quadro Tela a vista. Os
humoristas Os Barbixas.

Sérgio durante o Programa

de Fábio Porchat

Grupo de Adolescentes do CRAS

de Borda da Mata discute

planejamento financeiro
No dia 28 de outubro, o Grupo de

Adolescentes do CRAS de Borda da
Mata esteve discutindo planejamento
financeiro com a administradora Laís
Helena.  Foram muitas dicas para
economizar no dia-a-dia.

“Nosso grupo de adolescentes se
reúne toda quarta às 17h30 aqui no
CRAS, sob a orientação da psicóloga

Lethycia.  O grupo faz parte do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e é aberto a qualquer jovem de
13 a 18 anos. Muito obrigada, Laís.
Adoramos o bate papo e aprendemos
muito sobre como cuidar do nosso
dinheiro com responsabilidade e
inteligência”, diz a Coordenadora do
CRAS, Marília Lopes.

Adolescentes discutindo Planejamento Financeiro

GRÁFICA E JORNAL
TRIBUNA POPULAR



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR44444

Festa da Apae de Bom Repouso arrecada cerca de

120 mil reais para continuar com a construção da nova Sede
A Festa da Apae de Bom Repouso

realizada nos dias 21, 22 e 23 de
outubro  no  Barracão  de  Fes tas
Paroquial, arrecadou cerca de 120
mil reais para a continuidade da
construção da nova Sede. Na festa,

houve várias atrações como shows
artísticos,  show de prêmios, além
do sorteio de um carro UP, zero
quilômetro. O ganhador do carro
novo foi Dudu do Supermercado
Estéfany.

Ta m b é m  f u n c i o n o u  p r a ç a  d e
alimentação, almoço beneficente,
vendas de assados e leilão de gado.

A organização da festa ficou por
conta da Diretoria da Apae e de mais
quatro casais de festeiros, e contou

c o m  o  a p o i o  d e  m u i t o s
voluntários, da Prefeitura e Câmara
Municipal, da Rádio Comunitária,
da Polícia Militar, da Paróquia São
Sebastião e São Roque e demais
Igrejas.

A Diretoria da Apae agradece
imensamente  aos  f e s t e i ros  e  a
todos que de uma maneira ou de
outra contribuíram para o sucesso
desta  festa .  “Muito Obrigado a
todos”.

Confira os principais flashes da Festa da Apae:
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Geraldo

Thadeu com

o Presidente

dos Correios

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

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 SouzaLSLúcio 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.

Ex-Deputado Geraldo Thadeu assume cargo de

Assessor Especial do Presidente dos Correios
O Ex-Deputado Federal Geraldo

Thadeu atendendo a um chamamento de
seus amigos, Ministro Gilberto Kassab
e do Presidente dos Correios, Ex-
Deputado Guilherme Campos, assumiu
o cargo como Assessor Especial do
Presidente dos Correios “para participar
de um grande desafio, de buscar o
equilíbrio e recolocar os Correios este
Patrimônio Nacional como uma das
melhores do Mundo em Empresas de
Postagens e Entregas como foi no
passado” e acrescenta “quero agradecer
o convite e dedicarei todo esforço
para que esta missão tenha êxito”, diz
Geraldo Thadeu

Geraldo Thadeu também agradece o
Governador de Minas Gerais,
demonstrando gratidão pela confiança.

“Hoje me dedico a um momento de
gratidão!

Nos últimos dezenove meses ocupei
a honrosa missão de representar o
Estado de Minas, chefiando o Escritório
de Representação de Minas Gerais em
Brasília a convite do Governador

Fernando Pimentel.
Neste tempo todo vi como é

importante o relacionamento que
conseguimos nos doze anos de mandato
como Deputado Federal.

No nosso trabalho, no dia a dia
conheci pessoas maravilhosas e quero
agradecer a cada uma pelo carinho e
atenção que me receberam e atenderam
no Escritório de Representação.

Agradeço de coração o convite do
Governador Fernando Pimentel pela

confiança depositada em minha pessoa
para chefiar o Escritório de
Representação.

Aprendi que por onde passamos e
deixamos saudades é porque a nossa
missão foi cumprida!

Pois hoje é dia de agradecimento
principalmente a Deus e a todos que
participaram comigo neste período
como Chefe de Representação do
Estado de Minas em Brasília!”, diz
Geraldo Thadeu.

Prefeitura de Borda da Mata fará

licitação para castração de cães de rua
A Prefeitura de Borda da Mata fará licitação para castração de cães de rua. A licitação comtemplará machos e fêmeas. De

acordo com o prefeito Edmundo Silva Júnior essa é a melhor maneira de controlar o número de cães nas ruas. Segundo ele,
em conversa com a Sociedade Protetora dos Animais, eles não gostam de canis, pois acham um depósito de animais e
Edmundo afirma ainda que os cães bravos serão recolhidos na antiga Cadeia Pública.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
Anuncie Aqui

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

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

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

Ciclista é preso portando drogas
Durante operação antidrogas, a PM deparou com o autor transitando em uma

bicicleta e  ao ser dada ordem de parada o autor fingiu não estar ouvindo e dispensou
algo na via, nesse momento os Policiais Militares seguiram na direção do autor e
logo a frente o mesmo foi abordado. Na realização de busca pessoal, foi localizado
no bolso direito da bermuda uma pequena substancia embalada em plástico
aparentando ser Crack, ao vasculhar o local da primeira abordagem foi encontrado
mais uma pequena quantidade de substância envolvida em um plástico semelhante
à Crack; ainda foi localizada a quantia de R$20,00 em duas notas de R$10,00. Diante
o exposto foi dada voz de prisão ao autor, feita apreensão da bicicleta, das drogas
e do dinheiro. O infrator conduzido para a delegacia as providências cabíveis.

Mulher sofre agressões do

companheiro e procura a PM
Compareceu na unidade Policial Militar uma senhora acompanhada da psicóloga

do Cras, que declarou o seguinte: que vem sofrendo agressões do seu companheiro
e a ameaça todos os dias  e que em data anterior agrediu-a violentamente com
socos e chutes causando lesões e marcas físicas. As agressões ocorrem na presença
dos três filhos todos menores de idade. Que o autor expulsou a vítima com os filhos
de casa dizendo para a mesma não mais retornar, alegando que a casa seria dele.  A
vítima ainda relatou que o autor tem uma relação extraconjugal com uma amante e
que por esse motivo sempre chega em casa com sintomas de embriagues onde fica
violento e começa as agressões. Diante do exposto o autor não foi localizado e a
vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Policia para urgentes providências.

Homem agride outro cidadão

em um bar em Borda da Mata
A PM compareceu em um bar, onde o autor W.B.C.  chegou bastante exaltado e

em dado momento passou agredir com socos a vitima M.F.S. e posteriormente
desferiu um chute em uma mesa de plástico do bar,  vindo a quebrá-la. Segundo o
proprietário do estabelecimento, após acionar a PM o autor deixou o local conduzindo
um veículo motocicleta e após algum tempo, retornou a pé. Ao ser abordado e
questionado porque havia deixado o local disse que retirou o veículo, pois
encontrava com documentos atrasados, disse ainda que  pagaria  pela mesa
danificada posteriormente e que se  desentendeu com a vitima por questões pessoais.
Em ato contínuo, a PM deslocou ao local onde o autor havia deixado o referido
veículo e foi localizado no mesmo 01 capacete e 01 identidade, sendo os materiais
apreendidos e o veículo removido ao pátio credenciado e o autor conduzido para
as providências.

Vítima consegue se livrar

de assalto ao pedir socorro
A PM foi acionada por uma senhora de idade que declarou morar sozinha e

relatou que estava dentro de sua residência,  mas que havia esquecido o portão de
entrada aberto, que foi surpreendida por um indivíduo moreno, barbudo,
aproximadamente 1,75m de altura, trajando calça preta e blusa clara, que a agarrou
e tampou a sua boca com as mãos tentando assaltá-la, porém a vitima veio a  se
desvencilhar do autor e pedir socorro o que fez com que  o mesmo evadisse do
local correndo,  sem levar nada. A vítima se encontrava muito nervosa e foi preciso
ser socorrida sendo encaminhada para o pronto atendimento, onde foi atendida e
liberada posteriormente. Diante dos fatos e de posse de algumas características,
rastreamentos foram realizados em diversos locais, porém o autor não foi localizado.

Condutor sofre acidente de

motocicleta e veículo evade do local
Compareceu na unidade Policial Militar o Sr. T.S. que declarou o seguinte: que

transitava em sua motocicleta pela Avenida Edna Maria da Silva Ribeiro, quando
nas proximidades do local denominado auto elétrica do Amiguinho, uma outra
motocicleta não identificada  que também transitava no mesmo sentido, veio a
colidir na traseira do seu veículo e com a colisão o solicitante veio cair ao solo
sofrendo ferimentos escoriações nas pernas,  que após o acidente o cidadão que
não foi identificado, começou a tirar fotografias da motocicleta da vítima e em
seguida deslocou pela rodovia MG 290 sentido a cidade de Ouro Fino. A motocicleta
conduzida pelo autor era de cor prata sem maiores dados segundo a vítima, que foi
por meios próprios até o pronto atendimento, onde foi medicada.

Ameaça casal de namorados depois foge
A PM compareceu no Pronto Socorro, onde a vitima D.K.M.A.  relatou que seu

ex-namorado W.P.M., deslocou até o sítio do seu namorado atual, T.D.S. e passou
a ameaçá-los, segundo a vitima o autor vem os ameaçando de morte desde o
término do namoro e não aceita seu novo relacionamento.  D.K.M.A. relatou que
havia deslocado ao pronto socorro porque estava muito nervosa e teria passado
mal, o autor não foi localizado e a vítima foi orientada a comparecer a Delegacia de
Polícia para maiores esclarecimentos.

Secretaria de Educação de Borda da Mata oferece

jantar em comemoração ao Dia dos  Professores

No dia 14 de outubro, a Secretaria Municipal de Educação ofereceu,  na Casa do Compadre, um jantar em comemoração ao
Dias do Professores – 15 de outubro. Estiveram presentes todos os professores da rede municipal de ensino.

PROMOÇÃO* DA
GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULAR -A POPULAR -A POPULAR -A POPULAR -A 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

Operação Tapa buracos em Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata continua fazendo operação

tapa buracos em diversas ruas da cidade.
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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.

Escolinha de Futebol de Borda

da Mata leva três atletas para

o Corinthians de São Paulo
A escolinha de futebol União

Bordamatense levou neste mês de
outubro três jogadores de futebol para
serem avaliados no Corinthians de São
Paulo. Os meninos ficaram durante
uma semana, onde foram avaliados na
categoria de base 2000/2001.

7º Encontro de Cavaleiro e 2º Encontro

de Carreiros em Tocos do Moji reúne

quase 400 cavaleiros e charreteiros
No dia 30 de outubro aconteceu, em

Tocos do Moji,  a 7ª cavalgada e o 2º
desfile de carros de bois do Rancho
Poeira da Estrada. No sábado, dia 29,
houve grandioso show com as
Marcianas. O desfile contou com mais
de 380 entre cavaleiros e charreteiros,

Os  garo tos  são:  Taywan de
Oliveira, Felipe Lemes e Vítor.

Segundo o treinador Pirina, essas
avaliações são muito importante para
o desenvolvimento dos atletas, ele
que é responsável pelas categorias
99, 00 e 01.

Taywan e

Vítor

48 carros de bois e vários bois de sela,
vindos de várias cidades vizinhas e de
bairros do município.

O desfile saiu do Racho Poeira da
Estrada e percorreu várias avenidas e
ruas da cidade, sob aplausos da plateia.

 O evento foi um grande sucesso e

contou com mais de 3.000 pessoas
n o  r e c i n t o  R a n c h o  P o e i r a  d a
Estrada.

O s  o r g a n i z a d o r e s :  M i r i n h o ,
Adalgiza, Adauto e Tais agradecem
o apoio da Prefeitura, Policia Militar
e de todos os patrocinadores.

Encontro de

Cavaleiros e

Carreiros em

Tocos do Moji

Academia ao Ar livre do João

Olivo Megale e Academia da

Saúde em Borda da Mata

ganham cobertura
As Academias da Saúde, ao lado do

Poliesportivo, e ao Ar Livre da João
Olivo Megale em Borda da Mata
ganharam cobertura neste mês de
outubro. De acordo com o Departamento

de Obras, essa obra é para dar mais
conforto aos usuários tanto no período
da chuva como em dias de sol, como
neste horário de verão, que as tardes
ficam mais longas.

Prefeito Edmundo aumenta frota

municipal em mais de 50 veículos

durante seus oito anos de mandato
O Prefeito Edmundo Silva Júnior de

Borda da Mata, durante seus dois
mandatos, aumentou o número de
veículos da frota municipal em, cerca
de, 50 veículos, ou seja, até agora já

Academia da Saúde

Academia ao Ar Livre

foram adquiridos através de deputados,
recursos próprios e junto ao Governo
Federal 49 veículos para as diversas
áreas do município e também para a
zona rural, como maquinários e no mês

de dezembro, será feita mais uma
licitação para a aquisição de mais
quatro veículos para Secretaria
Municipal de Saúde, totalizando assim
53 veículos.

Caminhões e ônibus

conseguidos durante

a gestão do Prefeito

Edmundo

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Gráfica

Tribuna

Popular

Impressão de

Qualidade
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Você sabe o que é

ser sustentável?
Ser sustentável é aproveitar o que o

mundo nos oferece sem comprometer a
disponibilidade para as futuras
gerações. Isso quer dizer que a
discussão vai muito além do plantio de
árvores e reciclagem. Uma boa forma de
entender a palavra “sustentabilidade” é
nos valer do conceito de triple bottom
line, difundido por John Elkington
(especialista em responsabilidade
corporativa). Ou seja, para um projeto
ser considerado sustentável ele deve
ser:

· Ecologicamente correto;
· Economicamente viável;
· Socialmente justo.
E também podemos incluir aí o

culturalmente aceito, afinal, cada país ou
região do planeta tem as próprias
particularidades que precisam ser

Borda da Mata realiza licitação

para aquisição de equipamentos

para as Unidades Básicas de Saúde
A Prefeitura de Borda da Mata

realizou nos dias 03 e 07 de novembro
um montante de licitações que totalizam
um valor de aproximadamente 200 mil
reais. Segundo o prefeito Edmundo
Silva Júnior, essa licitação será para a
aquisição de equipamentos para as

levadas em conta quando se pensa em
planos de desenvolvimento sustentável.
Como o aspecto econômico se sobrepôs
a qualquer outro no passado, é mais que
urgente a necessidade de mudarmos
nosso estilo de vida para garantirmos a
continuidade dos recursos do qual tanto
dependemos e depende a boa qualidade
de vida de qualquer ser, seja hoje ou
amanhã. Por exemplo, você já parou para
pensar o quanto o seu modelo de
consumo pode ser predatório?
Comprando sem necessidade e
descartando sem aproveitar tudo o que
o produto (e aqui entra também a
discussão sobre o desperdício de
comida) tem a oferecer?Devemos sempre
lembrar que o ser humano é parte do
“meio ambiente” e não dono dele, por
isso o respeito a todos os seres é crucial
para sermos sustentáveis.

Leonardo Alex - Biólogo/gestor

ambiental

Unidades Básicas de Saúde como
eletrocardiograma, desfibriladores,
aparelho para medição de pressão
arterial ,  mesas,  bancadas,
impressoras, telas para projetor e
vários outros itens para equipar as
UBS.

Prefeito eleito de Borda da Mata André

Marques inicia processo de transição
O prefeito eleito de Borda da Mata

André  Marques já iniciou o processo
de transição para assumir o mandato no
dia 1º de janeiro de 2017. Para isso, no
dia 14 de outubro solicitou a Prefeitura
quando poderia iniciar esse processo.
Já no dia 17 de outubro, o prefeito
Edmundo Silva Júnior baixou o decreto
3.506/2016 que autoriza a transição de
Governo.

Para que isso ocorresse, tanto o
prefeito eleito quanto o prefeito atual,
nomeou cinco pessoas cada um, que vão
cuidar da transição, ou seja, passar as
informações necessárias para que a
nova administração possa assumir a
Prefeitura e nenhum serviço essencial
seja prejudicado por falta de informação.

Para o Prefeito Edmundo, esse
processo é muito importante para que a
nova administração tome total
conhecimento da real situação da
Prefeitura, tanto financeira, quanto
administrativa e isso facilite o início do
mandato do novo gestor.

Já o prefeito eleito, André  Marques
tranquiliza a população dizendo que já
está trabalhando arduamente para que
no dia 1º de janeiro, assim que assumir a
Prefeitura, todos os serviços essenciais
não sejam prejudicados de maneira
alguma. “O nosso trabalho já começou

Prefeito eleito André Marques e seu vice, Paulo César

e tenho certeza que a nossa equipe fará
uma boa transição e a população é quem
mais vai se beneficiar com isso, pois

sendo assim, nossos projetos serão
implantados com mais rapidez”, conclui
o prefeito eleito André Marques.

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

Imagens ilustrativas

Maria Tereza de Jesus Sousa, no dia 03 de novembro,

comemorou o seu aniversário ao lado de seus filhos, genros,

noras e netos, parentes que vieram de São Paulo, familiares

e de seu esposo Jair Benedito de Sousa, comissário de

menores, que lhe deseja parabéns e muitos anos de vida.

Dia 03 de novembro é um dia muito especial,

é o aniversário da minha rainha,

Maria Tereza, mulher de fibra, forte e determinada.

Ao longo destes 74 anos, já venceu muitas

batalhas e nunca perdeu a ternura

deste sorriso doce que ilumina nossas vidas.

Mãe!!! Te amo!!!

Zídia – Bairro Santa Cruz


