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Cônego Édson Oriolo é nomeado
pelo Papa Francisco Bispo
Auxiliar de Belo Horizonte

Tocos do Moji é 13ª cidade do país no ranking de
qualidade de ensino na Educação Básica e é
destaque em jornal da Inglaterra
Ganhador de rifa
beneficente para
Escola Municipal
de Borda
da Mata doa
prêmios para
Escola

Cônego Édson Oriolo foi Pároco de Borda da Mata
por dez anos e deixou muitos amigos na cidade

O estudo foi feito pela Fundação Getúlio
Vargas e publicado no jornal Financial Times
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Escola Municipal Benedita
Braga Cobra em Borda
da Mata completa 98 anos

Presidente da Câmara de Bom
Repouso, Éderson dos Santos,
participa da apresentação do
programa “Cultivando Água
Boa” em Varginha

Coordenadora Kelly e o
ganhador Bruno
Negrão, que doou os
prêrmios à escola
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Comemoração dos 98 anos da EMBBC de Borda da Mata

Campanha de
vacinação
contra
Influenza
acontece
de 04 a 15
de maio em
Borda da Mata
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Éderson dos
Santos e o
Prefeito de
Varginha,
Antonio Silva
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DISK ENTREGAS:
*Consult e regulament o na loja

Compromisso da Ipê no Mês de Maio.
Traga seu orçamento de laje e
garantimos melhores preços!!!*

Ipê Ferramentas: 3445-1413/ 9828-9100(Vivo)
Ipê Tintas: 3445-1614/9977-8115(vivo)
Ipê Fábrica: 3445-1882/9868-6015(Vivo)
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Cônego Édson Oriolo é nomeado
pelo Papa Francisco Bispo
Auxiliar de Belo Horizonte
Cônego Édson Oriolo foi Pároco de Borda da Mata
por dez anos e deixou muitos amigos na cidade
O Papa
F r anc is co
no meo u no
15 de abril
como Bispo
Auxiliar de
B e l o
Horizonte, o
Páro co
e
Cu ra
da
Catedr al
Metropolitana da Arquidiocese de
Pouso Alegre, Cônego Édson Oriolo.
Mineiro de Itajubá, cônego Édson
está a frente da Paróquia do Bom Jesus
desde fevereiro de 20 07, quando
implantou a Pastoral Urbana. Cônego
Edson é referência no país sobre o
tema, principalment e em Gest ão
Eclesiástica. É conferencista e prega
retiros em diversas dioceses do país.
Ant es de assumi r a Catedral de

Pouso Alegre, ele passou por outras
Paróquias como Ouro Fino e Borda da
Mata, onde foi Pároco durante dez anos.
Cônego Édson será sagrado Bispo no
dia 11 de julho de 2015, na Catedral
Metropolitana de Pouso Alegre pelas
mãos do Arcebispo Metropolitano de
Belo Horizonte, Dom Walmor Chagas de
Azevedo; o Arcebispo Metropolitano de
Diamantina, Dom João Bosco Óliver de
Faria e do Arcebispo Metropolitano de
Pouso Alegre, Dom José Luiz Majella
Delgado.
De acordo com o costume da Igreja
Católica, ele que até então possuía o
t í t u l o de Cô nego , passa a ser
chamado de Mo nsenho r at é ser
empossado como Bi spo Au xi li ar.
Após a sagração, dom Edson Oriolo
assume seu posto de Bispo Titular de
Segia e Auxiliar na Arquidiocese de
Belo Horizonte.

Campanha de vacinação contra
Influenza acontece de 04 a 15
de maio em Borda da Mata
O público alvo da campanha de vacinação contra a gripe são crianças de 6
meses até 5 anos de idade, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto,
trabalhadores da área de saúde, idosos a partir de 60 anos e portadores de
doenças crônicas. Em Borda da Mata, a campanha acontece em todos os
bairros, hospitais e clínicas do município.

Cronograma:

SO
DI NO B
RE VA
ÇÃ
O

04/05/2015 – SEGUNDA-FEIRA
8h – Bocaina
9h – Sertãozinho
05/05/2015 – TERÇA-FEIRA
8h – Bogari
8h30 – Barro Amarelo
10h – Cervo
06/05/2015 – QUARTA-FEIRA
8h30 – Asilo
13h – Santa Terezinha
08/05/2015 – SEXTA-FEIRA
8h – Campo
9h – Boa Vista
10h – Gaspar
13h – Santo Antônio
09/05/2015 – DIA “D” - SÁBADO
8h às 17h – CENTRO DE SAÚDE BENEDITO COBRA NETO
11/05/2015 – SEGUNDA-FEIRA
8h – Palma
9h – Serrinha
13h – UBS Monsenhor Pedro Cintra
12/05/2015 – TERÇA-FEIRA
8h – Santa Cruz
13h – Santa Rita
13/05/2015– QUARTA-FEIRA
8h – São Benedito
9h – Santa Edwirges
13h – Nossa Senhora de Fátima
15/05/2015 – SEXTA-FEIRA
8h – São Judas
10h – Clinica de Cardiologia Dr. Mário Lúcio
13h – Clínica Nossa Senhora do Carmo
14h – Hospital MR Day

Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Dr. Jésus Gomes Ribeiro

Saudação de Cônego Edson José Oriolo dos Santos
No dia 16 de março, envolvido com a
inesperada doença do Mons. Vicente
Gomes, meu Cirineu, fui surpreendido
por um telefonema do Mons. Piergiorgio
Bertoldi convocando-me para ir à
Nunciatura Apostólica. Não houve
tempo para refletir sobre o chamado
inusitado, pois outro
telefonema informava
qu e M ons. Vicent e,
que já estava na UTI,
acabava de ter uma
p a r a d a
cardiorrespiratória,
en con trand o-se em
esta do grave. Na
quarta-feira, dia 18,
ainda sob o forte efeito
do p assament o do
qu eri do amigo e
colaborador, recebo
outro telefonema da
Nunciatura.
Na sexta-feira, dia 20, estando num
curso em São Paulo, resolvi ir à Brasília.
Na sede da Nunciatura Apostólica, fui
recebido pelo Mons. Bertoldi que disseme: “Pe. Edson, o Núncio Apostólico
no momento encontra-se fora do País”.
Em segui da, en trego u u ma carta
endereçada a mim. “Leia e eu volto
daqui a pouco”. Na carta soube que o
Santo Padre o Papa Francisco havia
me nomeado Bispo Titular de Segia e
Au xil iar do Excelen tíssimo S r.
Arcebispo de Belo Horizonte.
Por um momento, refletindo sozinho,
fiquei totalmente estático. O silêncio foi
interrompido pela chegada do Mons.
Bertoldi. Nada falei, fiquei apenas
ouvindo-o dizer como tudo se tinha
en camin had o. O Pap a h avia me
nomeado e aguardava minha resposta.
Su a S ant ida de o Pap a F ran cisco
esperava o meu sim para ser Bispo
Auxiliar de Belo Horizonte, enfatizou o
Mons. Encarregado de Negócios a.i.
Entre uma e outra conversa, perguntoume o porquê do medo. Consciente do
que significava aquele momento pedi
al gun s d ia s p ara rezar, pen sar e
responder.
Voltando para São Paulo e depois
pa ra Po uso Al eg re, di sp us-me
amadurecer essa ideia, em oração. Fiz

A Guarda Mirim Irmã Martha está com
nova diretoria e o novo Presidente é
Adriano Antonio Pereira. Ele assumiu
no dia 1º de abril, já que o mandato da
ex-Presidente Marcela Mary dos Santos
Monteiro se encerrou no dia 31 de
março. O mandato de Adriano terminará
em fevereiro de 2018.
Adriano Antonio Pereira, mais
conhecido como Adriano Vox, 27 anos,
é bacharel em administração, pósgraduando em Planejamento e Gestão
Estratégica, bancário, po eta e
voluntário. Foi guarda-mirim no período
de outubro de 2001 a outubro de 2005,
trabalhando na Prefeitura Municipal de
Borda da Mata.
A Eleição foi com chapa única e
denominada co mo “AÇÃO E
TRABALHO” e a Di reto ria ficou
composta assim:
Presidente: Adriano Antonio Pereira;
Vice-presidente: Vilma Helena da Silva;
1º Tesoureiro: Gustavo Dantas de Melo;
2º Tesoureiro: Francisco de Paula
Gomes; 1º Secretário: Édson Clayton
Dias; 2ª Secretária: Luana Bento Pereira;
Conselho Fiscal: Afonso Antônio Dias,
Rogério Ramirez Medeiros e Maria
Ângela Costa de Oliveira (Titulares);
Nilton Flávio de Souza (suplente).
“A Sociedade Guarda Mirim Irmã
Martha de Borda da Mata, constituída
em 07 de março de 1990, é uma entidade
civil, beneficente, filantrópica, de fins
não econômicos e não lucrativos e terá
duração por tempo indeterminado, com

só lidas, bem como uma iniciação
profissional, de conformidade com o seu
projeto “Construir Vidas”, visando uma
educação verdadeira e integral,
alicerçada no trabalho, na honestidade
e no amor, que lhes garanta um futuro
melhor.” Fonte: Estatuto da Guarda
Mirim Irmã Martha, 04 de outubro de
2011.

Adriano Presidente da
Guarda Mirim
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Atendemos à noite.
Consultório: Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro - Borda da Mata - MG

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

sede neste município de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais e foro
nesta mesma cidade.
A Sociedade Guarda Mirim Irmã
Martha tem por finalidade a promoção
e proteção dos menores adolescentes,
sem qualquer discriminação, na faixa
etária de 15 a 18 anos, dando-lhes uma
formação moral, cívica e espiritual

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

Tel.:(35)3445-1884

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

e amigos) e falecidas (Alzira Oriolo
minha mãe, Mons. Pedro Cintra e Mons.
Vi cente Go mes), b em como os
arcebispos, irmãos sacerdotes, leigos e
leigas com os quais compartilhei a vida
ministerial na arquidiocese de Pouso
Alegre. Todos, sem exceção, foram
instrumentos da graça e do amor de
Deus em minha vida.
Envio o meu abraço fraterno ao povo
de Deus qu e está na Igreja
Arquidiocesana de Belo Horizonte,
espalh ado po r ta nta s p aróq uia s,
comunidades, gru pos, pastorais e
movimentos. Desejo saudar cada bispo,
sa cerdot e, relig ioso, relig iosa,
seminarista, leigo e leiga que dedica a
vi da no an úncio do Eva ng elh o,
cumprind o o sublime ma ndato de
Cristo. Saibam que vou para junto de
vocês no desejo de servir e de construir
comunhão, dedicando todas as minhas
energias na ação pastoral, auxiliando
o nosso pastor Dom Walmor.
Estou vivenci and o o meu
reconhecimento a Deus pelo dom da
vocação. As alegrias do jubileu de meu
ministério sacerdotal (25 anos, no
próximo dia 5 de maio), totalmente
dedicado à Arquidiocese de Pouso
Al egre que amo, sã o a go ra
in ten sif ica das n a p len itu de do
sacerdócio para a qual sou chamado.
Desejo continuar servindo a Igreja de
Cristo, consciente de minhas limitações
e do quanto é necessário esperar da
graça e da misericórdia.
Que Deus me capacite para viver a
mi ssã o d e “Pa sto r” e d e “Su mo
Sacerdo te”. No exercício do meu
ministério episcopal quero fazer-me um
do m p ara t odo s, segun do a
“mansidão” e “a pureza de coração”
do Bom Pastor, que veio para servir e
não para ser servido. Peço que rezem
por mim, estejam comigo na oração,
para que eu saiba acolher, caminhar e
edificar, para que eu possa “anunciar
as riquezas da misericórdia”.
Consagro-me a Maria, Senhora das
Graças, suplicando a proteção materna
para que eu corresponda ao grande
amor que Deus nos tem demonstrado.
Cônego Edson José
Oriolo dos Santos.

Guarda Mirim Irmã Martha de Borda
da Mata está com nova Diretoria

(Pedagogo)
Cirurigião Dentista
CROMG 19.608

uma avaliação da minha caminhada
humana e sacerdotal. Conscientizeime, uma vez mais, do alcance dos meus
limites e de quais foram as aspirações
que nortearam minha formação e meu
sacerdócio. Refleti quais seriam as
razões d este chamado. Tocou -me
profu nda mente
a
co nvi cção de qu e sou
apenas instrumen to da
graça de Deus. Percebi
co m clareza a ação
constante da Misericórdia
Divina na minha história
de discípulo.
No di a 25 de março,
festa da Anun ciaçã o a
Nossa Senhora, assenti à
no meaçã o. Aceit ei o
chamado da Igreja, na
obediência, amparado na
co nfi ança de que a
Misericórdia de Deus está
comigo e sempre estará. Na segundafeira santa, dia 30 de março, S. Exa.
Do m Wal mor Ol iveira Azeved o,
telefonou-me manifestando sua alegria
por ter aceito fazer parte da família
arquidiocesana de Belo Horizonte.
Percebi a grande consolação de Deus,
na acolhida expressa nas palavras de
pai, irmão e amigo de meu arcebispo
Dom Walmor.
Neste momento importante da minha
vida, desejo reconhecer a insondável
ação da Misericórdia de Deus. Só me é
possível compreender esse chamado
para o episcopado como proveniente
do “alto”. A comoção invade o meu
coração ao verificar de quantas formas
o Senhor vem demonstrando a sua
misericordiosa bondade para comigo.
Agradeço, filialmente, ao Santo Padre,
o Papa Francisco, pela confiança em
mim depositada, renovando-lhe o
desejo de viver na obediência e plena
comunhão. Expresso, também, o meu
agradecimento ao senhor Arcebispo
Metropol itano, Dom Wal mor, por
aceit ar-me em sua
famíl ia
arquidiocesana, bem como aos demais
senhores bispos auxiliares e eméritos.
Recomendo a Deus todas as pessoas,
vivas (José Eugenio meu pai, Flavio e
Claudia irmãos, sobrinhos, familiares
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Prefeitura realiza manutenção na
iluminação pública do município
Em abril de 2014, a Prefeitura de
Borda da Mata realizou a manutenção
na iluminação do município, nos locais
onde os miradores registram protocolo
de solicitação de serviços referentes à
i l umi nação pu bl ica em t o do o

município . A empresa terceirizada
co ntratada realizou a tro ca de 45
lâmpadas, 37 reatores e 28 foto-células
em Borda da Mata. No bairro Barro
Amarelo, sete lâmpadas também foram
substituídas.

Alunos de Borda da Mata participam
da soltura de 5 mil peixes no Rio Mandu
Pela quarta vez consecutiva em Borda
da Mata, o Programa Peixe Vivo da Cemig
realizou a soltura de peixes nativos no
Rio Mandu. A ação aconteceu na tarde
de 16/05/2015 e contou a participação,
pela primeira vez, dos alunos do Colégio
Nossa Senhora do Carmo.
O agente de meio ambiente da Cemig,
Gilmar Sollino, explicou às crianças
sobre a importância da conservação

ambiental e sobre as espécies de peixes
que foram soltas no Rio Mandu. Cinco
mil espécies de curimba, piau, dourado
e piracanjuba, os quais são nativos
dessa bacia hidrográfica e criados em
tanques na estação de tratamento da
Cemig em Itutinga/MG foram entregues
às águas. Atentos às expl icações e
et apas do pro grama, as cri anças
parti ciparam de toda a ação de

repovoamento ambiental do rio.
De acordo com o gerente de
relacionamento da Cemig, Alexandre Ribeiro
de Almeida, o repovoamento de espécies
nativas em rios do estado é uma ação que
visa compensar o impacto causado pelas
hidrelétricas no meio ambiente, “o Programa
Peixe Vivo atua na conservação dos peixes
nas bacias hidrográficas onde estão
instaladas usinas da Cemig”.

Substituição de lâmpadas da iluminação pública no município

Trecho da MG 290 em Borda
da Mata recebe iluminação
Em Borda da Mata, o trecho
da Rodovia MG 290 que vai do
Bar do Peixe até a Confecção
de Pijamas Lua Cheia, próximo
ao Clube de Cambo recebeu
po stes e lu minári as na
segunda quinzena de abril/
20 15. Seis po stes foram
instalados nesta via.

Iluminação
na MG 290

Departamento de Obras reforma
ponte na zona rural de Borda da Mata

Soltura dos
peixes no
Rio Mandu

Alunos da Rede Municipal de Borda da
Mata fazem passeata pelo combate à dengue
Os al uno s da Escola Mu ni cipal
Benedita Braga Cobra em Borda da Mata
fizeram trabalhos e cartazes sobre o risco
da Dengue e as maneiras de combater
os focos do mosquito transmissor da
doença, que pode até matar. Os estudos
foram apresentados em uma feira na
escola na manhã do dia 10/04/2015. Logo
após o encerramento da feira, por volta
das 10 h, os estu dantes saí ram em
passeata pelas praças e ruas centrais,

O Departamento de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata
realizou a reforma de uma ponte
na localidade conhecida como
Alfredo Pereira. A ponte era de
madeira e foi substituída por
um tubo metálico e estrutura de
pedra.

Ponte Alfredo Pereira

Prefeitura realiza operação
tapa buraco no município
O Depart ament o de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata realiza
o peração t apa bu raco s em ru as
asfaltadas do município. A Avenida

João Olivo Megale e algumas ruas do
bairro Sant a Cru z receberam o
recapeamento na segunda quinzena de
abril.

Operação Tapa
buracos em
Borda da Mata

Prefeitura de Borda da Mata
reforma iluminação do Cruzeiro

O Santo Cruzeiro
em Borda da Mata
recebeu nova
iluminação na
última semana de
março de 2015. A
reforma incluiu
substituição de
cabos
subterrâneos,
novas lâmpadas e
adesivos
reflexivos na cruz.

com o apoio da viatura da Polícia militar
para chamar a atenção da população
sobre o risco iminente da dengue em
Borda da Mata.
Em Borda da Mata, o combate à
dengu e aco ntece todos os di as. A
Secretaria de Saúde faz triagem
ostensiva com agentes de endemias e
trabalho de conscientização com as
agentes de saúde. O Departamento de
Obras realiza o mutirão de limpeza em

todos os bairros do município até junho
de 2015. Além disso, a população pode
denunciar residências e terrenos que
contem objetos com água parada, em
que, de acordo com a Lei 1856/2014, a
qual institui o Programa Municipal de
Combate e Prevenção da Dengue e
estabelece multas de R$ 180,00 a R$
720,00, conforme número de focos do
mo squ ito transmi sso r da doença
encontrados.

Passeata contra
a Dengue em
Borda da Mata

Ganhador de rifa beneficente para Escola Municipal
de Borda da Mata doa prêmios para Escola
A coordenação da Escola Municipal
Francisco de Souza Costa em Borda da
Mata organizou uma rifa para adquirir
materiais pedagógicos e brinquedos
para os alunos. Foram arrecadados
quase R$ 5 mil com a venda dos bilhetes.
O sorteio realizado pela Loteria Federal
aconteceu no dia 28 de março de 2015.
A “ação entre amigos” sorteou de uma
só vez cinco prêmios, entre eles, TV e
eletrodomésticos. O ganhador, Bruno
Negrão, participou de solenidade na
escol a com a co ordenado ra da
instituição, Kelly Moreira e na ocasião
doou todos os prêmios à escola, os quais
já haviam sido doados para a realização
do so rt eio . E stes prêmio s serão
sorteados na festa junina da escola.
Para Kelly, a atitude do ganhador foi
muito nobre “no momento da entrega
dos prêmios, o Sr. Bruno surpreendeu a
todos e doou os prêmios à escola.
Gestos assim fazem qualquer esforço
valer a pena. Que Deus abençoe todos
que colaboraram!”

Coordenadora Kelly e o
ganhador Bruno
Negrão, que doou os
prêrmios à escola

Famílias beneficiárias de programas
assistenciais em Borda da Mata participam
d e e n c o n t ro s m e n s a i s c o m o C ra s
O Cras Sebasti ana Marques em
Borda da Mata promove o Encontro
de F amí l i as to do s o s meses no s
bairros Centro, Nossa Senhora de
Fátima, Santa Cru z e São Francisco
em que as famíli as bordamatenses
be ne fi c i á ri a s de pr o gr am as
socioassist enci ais tem o dever de
part icipar com o i ntuito de receber
apo i o e i nf o rmaçõ e s da eq u i pe
técnica do Cras, compo sta po r um
assi stente social e um psicól ogo.
Os encontro s do mês de março e
abri l promoveram dinâmicas entre
os participantes que discutiu sobre
sent i ment os e si tu açõ es co mo o
perdão e as relações familiares.

Encontros
mensais do CRAS
de Borda da Mata
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Prefeitura de Bom Repouso investe muito na melhoria das estradas rurais do município
Fotos: Ederson dos Santos

A Prefeitura de Bom Repouso, através do Departamento de Obras, continua fazendo inúmeras melhorias nas estradas rurais do município, como a estrada dos
Bairros Cantuários e Garcias, cascalhamento na Vila do Ernesto e diversas outras como mostram as fotos abaixo. O vice-prefeito Messias e o Presidente da
Câmara Éderson dos Santos acompanham de perto essas obras, atendendo sempre da melhor maneira possível a população.

Mais de 70 prefeitos do Sul de Minas participam da apresentação do programa
“Cultivando Água Boa” em Varginha que conta com a parceria da Copasa
Além dos prefeitos, outras autoridades participaram como o Presidente da Câmara de Bom Repouso, Éderson dos Santos
Mais de 70 prefeitos da região Sul de
Mi nas, cujas cidades possuem a
co ncessão da Co mpanhi a de
Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
participaram no dia 10 de abril, em
Varginha, da apresentação do Programa
Cultivando Água Boa (CAB), uma
iniciativa socioambiental desenvolvida
pela Itaipu Binacional, para promover a
recuperação de microbacias, proteção
das matas ciliares e da biodiversidade,
além de promover o respeito e o cuidado
com o meio ambiente.
Para o Diretor de Operação Sudoeste
da Copasa, João Bosco Senra, essa etapa
foi o pontapé inicial da implantação do
programa em Varginha. “A ideia é fazer
com que as pessoas pudessem conhecer
e se sensibilizar com o programa, que
busca a articulação entre os diversos
atores envolvidos, seja os Governos
Federal, Estadual , Munici pal , e a
sociedade civil, para alcançarem um
objetivo comum”, disse. “Foi uma
surpresa agradável ver a receptividade

qu e t ivemo s aqui com a presença
si gni fi cat iva de represent ant es
municipais”, destacou.
O vice-presidente da Copasa, Junior
Miranda, acredita que a implantação do
Cultivando Água Boa é a melhor solução
para a situ ação hídrica enfrent ada
at ual mente. “Ini cialmente será
implantado em Varginha, mas vamos
trabalhar para atender o Estado inteiro.
Tenho a certeza de que da mesma forma
que ele já é um sucesso no sul do país,
será um su cesso aqu i t ambém”,
concluiu.
Para o prefeito de Varginha, Antônio
Silva, a cidade se sente muito honrada
em sediar um evento deste porte. “O
Cultivando Água Boa é um programa de
várias virtudes, e a principal delas é nos
dar a oportunidade de discutir sobre a
preservação e os cuidados com a água
em um momento tão oportuno. O país
vive uma crise hídrica que precisa ser
enfrent ada co m compet ência e
responsabilidade”, disse.

A primei ra parte do evento, que
aconteceu na Cidade Universitária do
UNIS, no Parque Mariela, foi conduzida
pelo diretor de coordenação e Meio
Ambiente da Itaipu Binacional, Nelton
Miguel Friedrich, que apresentou o
programa para os prefeit os e os
resultados alcançados no Paraná, onde
o CAB já é um caso de sucesso.
“O Cult ivando Águ a Boa é um
movimento de participação permanente,
por isto o seu nome está no gerúndio.
El e envo lve a parti cipação de
aproximadamente dois mil parceiros no
Paraná, dentre órgãos governamentais,
ONGs, inst itu içõ es de ensino,
cooperativas, associações comunitárias
e empresas”, explicou Friedrich. Em
Minas Gerais, a implantação do CAB veio
a partir da assinatura de um acordo de
cooperação técnica do Governo Estadual
e a Itaipu Binacional. A segunda parte do
evento contou com a participação de
entidades e a comunidade local para a
troca de ideias e opiniões.

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

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

CH ALTO FAL ANTES
Ederson
dos Santos
com
Presidente
da Itaipu,
a
esquerda,
e com o
Prefeito de
Varginha

Consertos e Reformas de
ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG
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Polícia Militar realiza palestra sobre
“Transporte Escolar Seguro” para estudantes
da Rede Municipal de Tocos do Moji
No Município de Tocos do Moji, a
parceria entre o Departamento
Municipal de Educação e a Policia
Militar proporcionou aos alunos da Rede
Municipal de Ensino momentos de
descontração e aprendizagem sobre
segurança no trânsito e ut ilização
consciente do transporte escolar.
O Sargento Wexley Gonçalves de
Carvalho, comandante do destacamento
da PM em Tocos do Moji e Ernane

Aparecido da Sil va, Di ret or do
Departamento Municipal de Educação,
nos dias 08 e 14 da abril, visitaram as
Escolas Municipais Ambrosina Maria de
Jesus, no Distri to do Sert ão da
Bernardina, E.M Benedito Caetano de
Faria, no Distrito dos Fernandes e a E.M
Manoel Rodrigues Machado, no centro
de Tocos do Moji. Durante as visitas
foram apresentadas palestras sobre
“Transporte Escol ar Seguro”, para

aproximadamente 300 alunos da préescola e ensino fundamental das três
escol as. Os alu no s i nt eragi ram e
aproveitaram para tirar dúvidas sobre
diversos temas com o Sgt. Wexley.
Professores e alu nos disseram que
est ão mu it o sat isfei to s co m
aproximação da Polícia Militar e que
essa parceri a é u m ganho para a
comunidade de Tocos do Moj i e
certamente vai continuar.

Escola Municipal Benedita
Braga Cobra em Borda
da Mata completa 98 anos
A mais antiga e tradicional escola de
Borda da Mata completou 98 anos no
dia 14/04/2015. A Escola Municipal
Benedita Braga Cobra tem atualmente
com 642 alunos de Ensino Fundamental
I e II e Educação de Jovens a Adultos.
Para comemorar a data, os alunos do
turno da manhã se reuniram na quadra
da escola para hasteamento da bandeira
nacional. A professora aposentada de
Educação Física, Mariângela Costa
Oliveira, falou com os alunos e ministrou
comandos de ordem antes de cantarem
o hino. A quadra da escola leva o nome
da professora.

A diretora da escola, Antonia Zinei e
a diret o ra do Departamento de
Educação, Gláucia Brandão Guilherme
hastearam a bandeira. Participaram da
sol enidade as co o rdenado ras das
escolas municipais, Rosemary Cardoso
Arruda Moreira da Creche Madre Tereza
de Saldanha e Cemei Ana Maria Cabral
dos Santos, Ivone de Cássia Fernandes
Oliveira da Escola Municipal Antônio
Marques da Silva, Kelly Moreira da
Escola Municipal Francisco Souza
Costa e Maria da Penha Costa Santos
da Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro dos Santos.

Comemoração dos 98 anos da E.M. Benedita Braga Cobra

Palestras sobre
Transporte
Escolar nas
Escolas
Municipais de
Tocos do Moji

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“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.

Anuncie no
Tribuna Popular

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Borda da Mata- MG, neste ato
representada por sua Presidente, Sra. Izabel Cristina Souza Pereira Silva, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 35, II, do Estatuto, para fins do artigo 25, I, CONVOCA
todo s os associados, através do pr esente Edital, par a ASSEMBLÉIA G ERAL
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 29/05/2015 às 19 horas, em primeira
convocação e às 19 horas e trinta minutos,em segunda convocação, com a seguinte ordem
do dia:
1.
Aprovação do relatório de atividades e contas da Diretoria Executiva com base
nos demonstrativos contábeis encerrados em 31.12.2014 em cumprimento à exigência do
artigo 26, § único, do estatuto da Apae.
2.
Outros
A Assembleia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela
comparecerem, quites com suas obrigações sociais e financeiras. (art.23)
Terão direito de votar os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência
regular há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados
contribuintes, exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo,
1 (um) ano, e que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras. (art. 23, §1º).
No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o
outorgante e o outorgado deverão ser associados da Apae. (art. 23, §2º)
Não se admitirá mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte. (art. 23,
§3º).
A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria
dos associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, devendo
ambas constarem dos editais de convocação, não exigindo a lei quórum especial.
Borda da Mata, 29 de abril de 2015.
Izabel Cristina Souza Pereira Silva
Presidente da APAE

Claúdio Cunha! Tingão!
*16/06/1972 +14/04/2015
de ninguém. Entretanto, sabemos que
os desígnios Divino, jamais poderão
serem discuti dos o u rejeit ado s.
Descanse do ravant e num
plisma mais elevado, onde a
felicidade deve ser a sua
co mpanheira de t odos os
instantes. Que Jesus o acolha
e o proteja grande Tingão, um
homem gigante em estatura,
amores e dedicação. Afinal
todos nós cremos Tingão
“Pra quem tem fé, a vida não
tem fi m” .De seus amig os e
companheiros de Borda da Mata!

Na terça-feira, 14 de abril de 2015,
fi camos po bres e entrist ecido s,
perdemos o amigo Tingão,
co m seu s 4 2 ano s, de
no sso s
sau dosos
convívios. Lamentamos
desolados o ocorrido, e
no s
abrigamo s
na
mi sericó rdi a divi na de
Deus Pai e da sua
ressu rreição
et erna,
mo rada
so nhada
e
edificada para os justos.
Perdê-lo agora de nossa companhia
Tingão, não estava nunca nos planos

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada(Jump, Kangoo-Jump e
Zumba), Musculação e Alongamentos com bolas.
Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Vende-se
(01) terreno de 360 m²
(a 300 metros da Praça Central)
Rua Frrancisco Marques da Costa, 245
Centro - Borda da Mata - MG
Valor:R$300.000,00
Tratar pelo Telefone:(35)9834-5107

Panificadora 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
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DIRETO DA POLÍCIA
PM Junqueira
Jovem de 16 anos comete
suicídio em Borda da Mata
No dia 16 de abril, na cidade de Borda da Mata, uma jovem de 16 anos veio a
cometer suicídio por enforcamento na varanda de sua residência. A jovem teria sido
visualizada por populares e vizinhos os quais chamaram a Polícia Militar que deparou
com a vitima pendurada com uma corda no pescoço e ao lado da mesma, uma
cadeira que possivelmente foi utilizada. A PM isolou o local até a chegada da Perícia
Técnica. Não foram informados motivos que levaram a jovem ao suicídio.

Grupo da 3ª idade de Borda da Mata comemora Dia
Mundial da Atividade Física com caminhada na praça
A atividade física tem um dia dedicado a
ela no mundo todo, 06 de abril. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a data é importante para alertar a
população da importância do exercício
físico para a qualidade de vida. A falta de
atividade é um fator de risco chave
doenças cardiovasculares, câncer e
diabetes. No mundo, um em cada três
adultos não pratica atividade física
suficiente. Esta realidade é diferente em

Senhor de 79 anos comete
suicídio após esfaquear a esposa
no bairro Nossa Senhora
Aparecida em Borda da Mata
No dia 21 de abril, a PM de Borda da Mata foi informada que havia ocorrido uma
tentativa de homicídio dentro de uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida,
onde o marido havia esfaqueado a esposa. As viaturas do turno foram empenhadas,
sendo uma deslocada para o local do fato e outra para o pronto atendimento, onde
havia dado entrada a vítima da tentativa de homicídio. No local dos fatos os militares
encontraram o autor do homicídio tentado caído no quarto do casal com duas facas
na mão direita e já sem vida. A PM recebeu informações que o autor estava fazendo
tratamento psicológico e por varias vezes já havia falado que não queria mais viver.
Não foi possível colher informações com a vitima pois esta ficou sob atendimento
médico e logo foi transferida para o Pronto Atendimento de Pouso Alegre, mas de
acordo com a médica plantonista, a vitima apresentava diversas perfurações nas
costas, tórax e abdômen. O local do fato foi isolado até a chegada da perícia que
realizou os serviços de praxe.

Borda da Mata.
O grupo da Terceira Idade que participa
da projeto Caminhada da Saúde,
promovido pela Secretaria Municipal de
Saúde e Departamento de Esporte pratica
hábitos saudáveis há um ano
assiduamente. Caminhada, alongamentos,
hidroginástica, danças, jogos e
brincadeiras recreativas fazem parte da
rotina de cerca de 50 senhores e senhoras
preocupados com a saúde e bem-estar.

Como o projeto acontece toda quartafeira, o grupo comemorou a Dia Mundial
da Atividade Física no dia 08 de abril. A
programação também foi diferenciada: os
exercícios e caminhada aconteceram nas
praças Antônio Megale e Nossa Senhora
do Carmo, no Centro de Borda da Mata.
Participaram as equipes do Programa
Estratégia Saúde da Família e os
profissionais de Educação Física do
Departamento Municipal de Esporte.

Caminhada na
praça em
comemoração ao
Dia Mundial da
Atividade Física

Alunos recebem certificado de conclusão
de curso pelo Pronatec de Borda da Mata
Dezoito alunos em Borda da Mata
concluíram o curso profissionalizante de
Auxiliar Administrativo pelo Pronatec.
O curso do programa do Governo Federal
foi oferecido pelo SEST/SENAT, com
aulas durante três meses.
No di a 01/ 04/ 20 15, os alunos

receberam o certificado de conclusão
na sede do Cras Sebastiana Marques.
Participaram da solenidade a diretora
do SEST/SENAT Luciana Mendonça,
o direto r de Departamento de
Assistência Social, Benedito Vieira e a
instrutora do curso, Laís Helena Porfírio

Silva.
Desde o início do programa, Borda
da Mata j á o fereceu dez curso s
profissio nali zant es e mais de 2 50
alunos se profissionalizam em áreas
como Auxiliar de Farmácia, Inglês,
Contabilidade e Administração.

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Conclusão de mais um Curso do Pronatec em Borda da Mata

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

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

“ Ameaça a jornalista é ameaça à democracia. A liberdade de imprensa e de Justiça são
duas liberdades fundamentais. Não existe democracia sem imprensa livre” .
Subsecretário subprocurador-geral de Justiça de Assuntos Institucionais e
Judiciais, Alexandre Araripe Marinho, do Rio de Janeiro.
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Publicado edital que regula o
processo de escolha dos novos
membros do Conselho Tutelar
As inscrições estão abertas
desde o dia 27/04 e poderão ser
realizadas até o dia 29/05 na
sede do Conselho Tutelar, no
Terminal Rodoviário
EDITAL DE CONVOC AÇÃO PARA
INSC RIÇÃO DE CAN DIDATO S E
DISPOSIÇÕ ES SO BRE O PROCESSO
DE ESCOLHA DOS M EMBROS DO
CONSELHO TUTELAR DE BORDA DA
MATA – MINAS G ERAIS
O s enhor douto r LUIZ HUMBERTO
SILVEIRA, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Borda da Mat a/MG, no us o de s uas
atribuições legais e na forma da Lei 8.069/90
–Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
da Lei Estadual nº 21.163/2014, da Resolução
nº 152/2012 e Resolução nº 170/2014, ambas
expedidas pelo Conselho Nacional da Criança
e do Adolescente (CONANDA) e da Lei Municipal nº 1.881 de 30/03/2015, torna público
o
Edital
de
INSC RIÇÃO
DOS
CANDIDATOS e algumas di sposições do
PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO
PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE BORDA DA MATA/MG, para o
quatri ênio 2016/2019, a realizar-se sob a
responsabilidade do CMDCA e a fiscalização
do Ministério Público, mediante as condições
estabelecidas neste Edital.
DAS DISPOSIÇÕES G ERAIS
O processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar é regido por este edital e
ser á disc iplinado po r Res ol uç ão do
Consel ho Muni c i pal dos Di rei tos da
Cri anç a e do Adol e scente de Bo rda da
Mat a/MG (CMDC A), que des ignar á a
Comissão Organizadora responsável por toda
a condução do referido processo.
O Conselho Tutelar do Município de Borda
da Mata será composto de 05 (cinco) membros
titulares e respectivos membros suplentes,
para o mandato de 04 (quatro) anos, permitida
uma recondução, mediante novo processo de
escolha.
As atribuições do Co nselho Tutel ar,
remuneração, função, carga horária e etapas
do process o de e scolha const ituídas da
inscrição dos candidatos, prova de aferição de
conhecimentos sobre os Direitos da Criança e
do Adolescente, avaliação psicológica dos
candidatos e sua eleição por meio de voto serão
devidam ente regulam entadas por meio da
mencionada Resolução do CMDCA.
DOS
REQUISITOS
PARA
A
CANDIDATURA
O cidadão que desejar candidatar-se à função
de consel heiro tutel ar deverá atender as
seguintes condições:

I. Ser pessoa de reconhecida idoneidade
moral, comprovada por folhas e certidões de
antecedentes criminais expedidas pela Justiça
Estadual e atestado de antecedentes “nada
consta” fornecido pela Secretaria da Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais.
II. Ter idade superior a 21 (vinte e um)
anos comprovada por meio de apresentação
de documento de identidade ou por outro
documento oficial de identificação.
III. Residir no município há pelo menos 2
(do is) anos, co mprovado po r meio de
apresentação de conta de água ou telefone fixo
ou título de eleitor.
IV. Comprovar, por meio de apresentação
de Diploma, Histórico Escolar ou Declaração
de Conclusão de Curso emitido por entidade
oficial de ensino, ter concluído o ensino de 2º
grau, até o dia da posse.
V. Estar no gozo dos seus direitos políticos,
comprovados pela apresentação de título de
eleitor e comprovante de votação da última
eleição ou certidão fornecida pela Justiça
Eleitoral, constando estar em dia com as
obrigações eleitorais.
VI. Apresentar quitação com as obrigações
mili tares (no caso de c andidato do sexo
masculino).
VII. Não ter s ido pe nalizado co m a
destituição da função de conselheiro tutelar,
nos últimos cinco anos, em declaração firmada
pelo candidato.
VIII. Comprovar experiência de atuação em
atividades ligadas à pr omoção , defe sa e
atendimento dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em declaração firmada pelo
candidato, por meio de formulário próprio,
em que conste a atividade desenvolvida, o
tomador do serviço (pessoa física ou jurídica)
e o período de atuação, conforme modelo
disponibilizado pelo CMDCA. Para efeito
deste edital, considera-se como experiência
as atividades desenvolvidas por:
a) Professores, especialistas em educação
(pedagogos), diretores e coordenadores de
escola, bibliotecários e auxiliares de secretaria,
etc.;
b) Profissionais do Programa Estratégia
Saúde da Família, auxiliares de enfermagem,
etc.;
c) Profissionais da Assistência Social, como
assistentes sociais, psicólogos, educadores
soci ais e outros que atuam em Proje tos,
Programas e Serviços voltado s ao
atendiment o de c rianças , adol escent es e
famílias;
d) Empregados ou voluntários de entidades
não- governamentais
que
atuam
no
atendimento de crianças e adolescentes e na
defesa dos direitos desse segmento, como por
exemplo, Pastoral da Criança, Pastoral da
Juventude, Igrejas e Associações de Bairro, etc.
DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO
– INSCRIÇÃO D OS CANDIDATOS
A i nscriç ão do candidato im plicar á o
conhecimento e a tácit a acei tação das
condições do processo, tais como se acham
defi nidas neste edital e na mencio nada
Resolução do CMDCA a ser disponibilizada na

sede deste, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.
Antes de efetuar a inscrição, o candidato
deverá conhecer o edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para a
investidura na função de conselheiro tutelar.
As i nscri ç ões fi carão abertas no
período de 09:00 horas do dia 27/04/2015,
até as 16:00 horas do dia 29/05/2015.
As i nscriç ões se rão fe itas na sede do
Conselho Tutelar de Borda da Mata, situada
no Piso nº 02 do Terminal Rodoviário de Borda
da Mata.
No ato da inscri ção o candidato,
pessoalmente ou por meio de procuração,
deverá:
a) Preencher requerimento, em modelo
próprio que lhe será fornecido no local, no
qual declare atender as condições exigidas para
inscrição e se submeter às normas deste Edital.
b) Apresentar original o u fotocópia de
documento de identidade de valor legal no qual
conste filiação, retrato e assinatura.
c) Apresentar todos os documentos exigidos
neste edital.
d) Em relação à comprovação da idoneidade
mor al, no âmbit o pess oal, f amiliar e
pro fissio nal, a crité rio da Comis são
Organizadora, poderá ser complementada por
meio de informações
col etadas junt o a
pessoas e instituições
da comunidade local.
D ISP O SIÇ Õ ES
FINAIS
A ausência de
qualquer
dos

doc umento s soli citados acarretar á o
indeferimento da inscrição.
A qualquer tempo po der-se-á anular as
insc rições , as provas e/ou nomeação do
candidato, caso se verifique qualquer falsidade
nas declarações ou qualquer irregularidade nas
provas e/ou documentos apresentados.
É inelegível e está impedido de se inscrever
no processo de escolha unificado o conselheiro
tutelar que tiver sido empossado para o segundo
mandato consecutivo até o dia 10 de janeiro
de 2013, ou que tiver exercido o mandato, em
regime de pror rogação, po r perí odo
ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e
meio.
A relação nominal dos candidatos, cuja
inscrição for deferida, será afixada no mural

da P refeit ura Municipal, da Câmara de
Vereadores, nas sedes do Conselho Tutelar, do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Ado lescente (CM DCA) e do Ce ntro e
Referência de Assistência Social (CRAS), com
cópia para o Ministério Público.
E assim, para c onheci mento dos
interessados e do povo em geral, mandou
publicar o presente edital pela imprensa, no
átrio da Prefeitura Municipal, da Câmara
Municipal, Fórum e locais públicos, para que
produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Borda da Mata, 03 de abril de 2.015.
Lui z Humberto Si l vei ra
Presi dente do CMDCA

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG
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Campeonato de Futebol
Society do Bairro Paredes
é com sete times em 2015
No dia 19 de abril teve início de mais
um campeonato de futebol society,
organizado por Izael Bento de Sousa e
apoio da Prefeitura de Tocos do Moji,
no bairro Paredes. Neste ano, o
campeonato será maior um pouco, pois
haverá mais uma equipe participando,

Torcida que
sempre
prestigia o
campeonato

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMBUÍ-MG. Edital para
registro de desmembramento. ANTONIO FELIPPE DE SALLES NETO,
Oficial do Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER a todos os interessados que a Prefeitura Municipal de
Bom Repouso, inscrita no CNPJ n.º 18.675.892/0001-96, estabelecida na
Ala. José da Silva Brandão, n.º 438, Centro, no município de Bom Repouso/
MG; depositaram neste Serviço de Registro os documentos necessários
exigidos pelo Art. 18, da Lei 6766/79, para o registro de 01 desmembramento
dentro do Loteamento denominado de: “CONJUNTO HABITACIONAL
VER. LUIZ BATISTA DA COSTA”, para fins residenciais e comerciais, com
as seguintes características: A área à ser desmembrada, esta localizada na
Rua A, no Bairro N. Sra. do Rosário, no município de Bom Repouso/MG,
com área total de 3.910,16 m², a ser desmembrado em 02 (duas) quadras,
perfazendo um total de 07 (sete) lotes com área total das quadras de 1.710,00
m², área destinadas às ruas de 1.290,00 m², áreas verdes de 420,00 m² e
49 0,1 6 m² de áreas desti nadas à preservação permanente; o
desmembramento encontra-se amparado pela Lei 0295/2003 de 30 de
dezembro de 2003. A referida gleba encontra inserida no perímetro urbano e
está devidamente registrada neste cartório sob a matrícula n.º R-35.247, Fls.
001, Livro 02, em 20/10/2014, com área total de 3.910,16 m² com as seguintes
confrontações: Rua A, B e D do C. H. Ver. Luiz Batista da Costa, Loteamento
Benedito Brandão Andrade e João Batista Roque; em conformidade ao
projeto e planilha do Loteamento elaborado pelo engenheiro civil
responsável, o Sr. Antônio Silva Moreira, CREA 29.766/D-MG, que ficarão
devidamente arquivados neste Serviço de Registro. Os lotes destinam-se a
zona residencial e comercial urbana e foi aprovado pela Prefeitura Municipal
de Bom Repouso conforme Decreto n.º 393/2015, de 29 de janeiro de 2015,
expedido e publicado pelas demais repartições competentes. E, para
conhecimento de todos expediu-se este Edital, que será publicado em jornal
de circulação regional, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15
dias, contados da data da efetiva publicação. Eu, (Oficial) subscrevi.
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
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Paula Coutinho Moraes
oria Dra. AnaOAB/MG
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Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.
Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

dando um total de sete times. Os times
participantes são: Sérgio; Legal; João
Carlos; Luvanor; Bode Negrinho; Alan;
Maurício. A final do campeonato está
marcada para o dia 14 de junho com uma
grande fest a e u m churrasco de
confraternização.
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Alunos da Educação Infantil de Tocos do Moji recebem apostilas da Prefeitura
Os al u no s da Educação Infanti l
da Rede Mu ni cipal de E ducação de
To cos do Moj i receberam apostil as
da P r ef eit u r a, adqu ir i das po r
intermédio de recu rso s própri os. A
prefeit ura está compromet ida co m
o i nv e s t i me n t o n a e d u c aç ã o ,
e n t e n d e n do q u e a E d u ca ç ã o
In f an t i l é p r i m o rd i a l p ar a a
elevação do nível educaci onal do
município.
O Depart ament o Mu ni ci pal de
E du ca çã o ag ra de ce a o ap o i o e
e m p en h o d a P r e f e i t u r a co m a
edu cação no município .

Entrega das
apostilas aos
alunos da
Educação Infantil
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Tocos do Moji é 13ª cidade do
país no ranking de qualidade de
ensino na Educação Básica e é
destaque em jornal da Inglaterra
O estudo foi feito pela Fundação Getúlio
Vargas e publicado no jornal Financial Times
A Fundação Getúlio Vargas Projetos,
em São Paulo, realizou um estudo
inédito sobre o perfil da competitividade
brasileira, reproduzido no jornal inglês
Financial Times, em caderno especial de
26/03/2015. O Financial Times tem
distribuição para mais de um milhão de
pessoas no mundo
O estudo conduzido pela F GV
Projetos considerou a análise de 14
dimensões que impactam diretamente a
competitividade do país, tais como
educação , saúde, infra-estru tura,
ino vação, mercados, agricul tura e
recursos natu rai s. No to tal , 2 24
indicadores foram analisados, de forma
a gerar um mapa de competitividade das
558 microrregiões brasileiras.
Um dos fenômenos apontados no
estudo é a boa qualidade da educação
básica em municípios com baixa renda
per capita.

So bre “E nsino Fu ndamental”, o
estudo mostrou que 40% das escolas
municipais mais qualificadas estão em
Minas Gerais. Tocos do Moji, que,
apesar de estar na 3.784ª colocação em
renda per capita no país, ocupa a 13ª
colocação em qualidade do ensino no
Brasil.
Confira abaixo o texto publicado na
Inglaterra falando da qualidade ensino
em Tocos do Moji:
“The st udy shows that fo r basic
education — measuring primary and
secondary schoo ling — t he
southeastern state of Minas Gerais
accou nts fo r 4 0 of the to p 1 00
municipalities in terms of school quality.
As an example, the municipality of Tocos
do Moji in Minas is 3,784th for per capita
income in Brazil but 13th in school
quality.”
(Financial Times, 26/03/2015 pág. 3)

Estudantes de
Tocos do Moji

Rede Municipal de Educação
de Tocos do Moji comemora
o “Dia do Livro”
Coordenadores e Professores da Rede
municipal de Educação de Tocos do Moji
realizaram, com muita criatividade, “O
Dia da Leitura” em comemoração ao “Dia
do Livro”, enfatizando a importância de
desenvolver nos alunos o gosto pela

leitura.
O Departamento Mu nicipal de
Educação de Tocos do Moji parabeniza
todos os Professores, Coordenadores e
Alunos pelo signi ficativo trabalho
realizado.

Comemoração
do “Dia do
Livro” em Tocos
do Moji

Prefeitura de Borda da Mata
adquire mais um caminhão para
manutenção de estradas rurais
O Departamento de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata
conta com mais um caminhão
na frot a de veí cul os para
manutenção de estradas rurais
do município. O caminhão
Iveco com caçamba basculante
custou R$ 169.500,00.
O valor de R$ 146.250,00 foi
repassado pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário por
meio de emenda parlamentar do
então deput ado federal
Geraldo Thadeu em 2013, a pedido do ex-vereador Quirino Zé do Povo.. A Prefeitura
realizou contrapartida com o valor de R$ 23.250,00 para a compra do caminhão. O
veículo foi entregue na primeira semana de abril de 2015.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 01/2015
“Dispõe sobre abertura de credito especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado a abertura de credito especial no corrente exercício, no valor de R$ 94.325,09 (noventa e quatro mil
trezentos e vinte cinco reais e nove centavos) de acordo com a seguinte classificação:
02PREFEITURA MUNICIPAL
0206DEPARTAMENTO M. OBRAS M. A. E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
020601ADMINISTRAÇÃO GETAL
2369500131.013ADE/REF. PARACENTRO DE EXP. DE APOIO AO TURISTA
449051OBRAS E INSTALAÇÕES – MINTUR = 94.325,09
Art. 2º Os recursos para abertura do credito são provenientes de assinatura de convênio com o ministério do turismo.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da Mata, 23 de fevereiro de 2015.
Proposição de Lei nº 02/2015
“Dispõe sobre abertura de credito especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado a abertura de credito especial no corrente exercício, no valor de R$ 169.500,00 (cento e sessenta e
nove mil e quinhentos reais) de acordo com a seguinte classificação:
02PREFEITURA MUNICIPAL
0206DEPARTAMENTO M. OBRAS M.A. E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
020601ADMINISTRAÇÃO GERAL
0412200012.020MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
449052Equipamentos e Material Permanente – MIDEAG...........R$ 169.500,00
Art. 2º Os recursos para abertura do credito são os seguintes: R$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil duzentos e
cinqüenta reais) provenientes de assinatura de convenio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e R$ 23.250,00
(vinte e três mil duzentos e cinqüenta reais) provenientes de anulação da dotação orçamentária: 99 999 9999 9.999 RESERVA
DE CONTINGENCIA.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da Mata, 23 de fevereiro de 2015.
Proposição de Lei nº 03/2015
“Dispõe sobre abertura de credito especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado a abertura de credito especial no corrente exercício, no valor de R$ 94.325,09 (noventa e quatro mil
trezentos e vinte cinco reais e nove centavos) de acordo com a seguinte classificação:
02PREFEITURA MUNICIPAL
0206DEPARTAMENTO M. OBRAS M.A. E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
020601ADMINISTRAÇÃO GERAL
2369500131.013ADE/REF. PARACENTRO DE EXP. DE APOIO AO TURISTA
Art. 2º os recursos para abertura do credito são provenientes de assinatura de convenio com o ministério do turismo.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da Mata, 23 de fevereiro de 2015.
Proposição de Lei nº 04/2015
“Dá nome à estrada municipal que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Ma/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte
Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Estrada Capitão José Cândido de Faria” a estrada rural que se inicia na MG 290 e termina no
bairro da Bocaina, na divisa com o município de Tocos do Moji, passando pelo Distrito do Sertãozinho.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor
Borda da Mata, 23 de fevereiro de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL

