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Festival de Esportes – Festival
Sertanejo – Shows Musicais

Encerramento - 19h

Distrito do Sertãozinho - Grande Evento - Dia 12 de julho
Muitas brincadeiras – Gincanas
Atrações para todos os gostos!!!

Contato: Luiz Carlos da Silva

Telefone: 9969-3668

Abertura com o Terço às 7h. Após, será servido o café, sendo que até aos 12 anos
de idade, será gratuito. E o almoço, também, grátis para as crianças à partir das 11h30.

Obs.: Os brinquedos terão duas
horas gratuitas, após será cobrada

uma taxa para o seu uso.

Prefeitura de Borda da Mata
constroi trevo de acesso ao Centro do
município e saída para Ouro Fino

Início da construção do Trevo onde ficava o antigo Semáforo
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Trilha da Montanha de
 B o m  R e p o u s o  re ú n e
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Pilotos se preparando para a largada
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Campeonato de futebol
do bairro Paredes termina
com uma grande festa

Equipes que disputaram a final
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Obra da UBS no bairro Santa Rita
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Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Rita
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Escritora holandesa, falando
sobre o Brasil. Texto bárbaro.
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Padre Evaldo
da TV

Aparecida
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de vida
sacerdotal com
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Praça de São Sebastião em
Senador José Bento será

reconstruída por 200 mil reais
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Município de
Tocos do Moji

marca
presença em
premiação da
9ª OBMEP

Lu Rosa, Diretora da Educação de
Tocos do Moji e o Prefeito de Pouso

Alegre, Agnaldo Perugini
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Fevereiro              14 -28
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“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.
Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias

vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG
(Próximo ao Centro Médico) Tel.:3445-3706

Atendemos também em Tocos do Moji

Agora sob nova Direção

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

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.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

ACADEMIA JL

Escritora holandesa, falando
sobre o Brasil. Texto bárbaro.

“Os brasileiros acham que o mundo
todo presta, menos o Brasil, realmente
parece que é um vício falar mal do
Brasil. Todo lugar tem seus pontos
positivos e negativos, mas no exterior
eles maximizam os positivos, enquanto
no Brasil se maximizam os negativos.
Aqui na Holanda, os resultados das
eleições demoram horrores porque não
há nada automatizado. Só existe uma
companhia telefônica e pasmem: Se
você ligar reclamando do serviço, corre
o risco  de ter seu telefone
temporariamente desconectado.

Nos Estados Unidos e na Europa,
ninguém tem o hábito de enrolar o
sanduíche em um guardanapo - ou de
lavar as mãos antes de comer. Nas
padarias, feiras e açougues europeus,
os atendentes recebem o dinheiro e com
mesma mão suja entregam o pão ou a
carne.

Em Londres, existe um lugar
famosíssimo que vende batatas fritas
enroladas em folhas de jornal - e tem
fila na porta.

Na Europa, não-fumante é minoria.
Se pedir mesa  de não-fumante, o
garçom ri na sua cara, porque não
existe. Fumam até em elevador.

Em Paris, os garçons são conhecidos
por seu mau humor e grosseria e
qualquer garçom de botequim no Brasil
podia ir pra lá dar aulas de ‘Como
conquistar o Cliente’.

Você sabe como as grandes potências
fazem para destruir um povo? Impõem
suas crenças e cultura. Se você parar
para observar, em todo filme dos EUA a
bandeira nacional aparece, e
geralmente na hora em que estamos
emotivos...

Vocês têm uma língua que, apesar de
não se parecer quase nada com a
língua portuguesa, é chamada de
língua portuguesa, enquanto que as
empresas de software a chamam de
português brasileiro , porque não
conseguem se comunicar com os seus
usuários brasileiros através da língua
Portuguesa. Os brasileiros são vitimas
de vários crimes contra a pátria,
crenças, cultura, língua, etc… Os
brasileiros mais esclarecidos sabem
que temos muitas razões para resgatar
suas raízes culturais.

Os dados são da Antropos
Consulting:

1. O Brasil é o país que tem tido
maior sucesso no combate à AIDS e de
ou tras doenças sexualmen te
transmissíveis, e vem sendo exemplo
mundial.

2. O Brasil é o único país do
hemisfério sul que está participando do
Projeto Genoma.

3. Numa pesquisa envolvendo 50
cidades de diversos países, a cidade do
Rio de Janeiro foi considerada a mais
solidária.

4. Nas eleições de 2000, o
sistema do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) estava informatizado em todas
as regiões do Brasil, com resultados em
menos de 24 horas depois do início das
apurações. O modelo chamou a atenção

de uma das ma iores po tências
mundiais: os Estados Unidos, onde a
apuração dos votos teve que ser refeita
várias vezes, atrasando o resultado e
colocando em xeque a credibilidade do
processo.

5. Mesmo sendo um país em
desenvo lvimen to, o s internautas
brasileiros representam uma fatia de
40% do mercado na América Latina.
6. No Brasil, há 14 fábricas de veículos
instaladas e outras 4 se instalando,
enquanto alguns países vizinhos não
possuem nenhuma.

6. Das crianças e adolescentes
en tre 7 a 14 anos, 97,3% estão
estudando.

7. O mercado de telefones
celulares do Brasil é o segundo do
mundo, com 650 mil novas habilitações
a cada mês.

8. Telefonia fixa, o país ocupa a
quinta posição em número de linhas
instaladas.

9. Das empresas brasileiras,
6.890 possuem certificado de qualidade
ISO-9000, maior número entre os países
em desenvolvimento. No México, são
apenas 300  empresas e 265 na
Argentina.

11. O Brasil é o segundo maior
mercado  de ja tos e helicóp teros
executivos.

Por que vocês têm esse vício de só
falar mal do Brasil?

1. Por que não se orgulham em
dizer que o mercado editorial de livros
é maior do que o da Itália, com mais de
50 mil títulos novos a cada ano?

2. Que têm o mais moderno
sistema bancário do planeta?

3. Que suas AGÊNCIAS DE
PUBLICIDADE ganham os melhores e
maiores prêmios mundiais?

3. Por que não falam que são o
país mais empreendedor do mundo e
que mais de 70% dos brasileiros,
pobres e ricos, dedicam considerável
parte de seu tempo em trabalhos
voluntários?

4. Por que não dizem que são
hoje a terceira maior democracia do
mundo?

5. Que apesar de todas as
mazelas, o Congresso está punindo seus
próprios membros, o que raramente
ocorre em outros pa íses ditos
civilizados?

7. Por que não se lembram que o povo
brasileiro é um povo hospitaleiro, que
se esforça para falar a língua dos
turistas, gesticula e não mede esforços
para atendê-los bem? Por que não se
orgulham de ser um povo que faz piada
da própria desgraça e que enfrenta os
desgostos sambando.

É! O Brasil é um país abençoado de
fato. Bendito este povo, que possui a
magia de unir todas as raças, de todos
os credos. Bendito este povo, que sabe
entender todos os sotaques. Bendito
este povo, que oferece todos os tipos de
climas para contentar toda gente.
Bendita seja, querida pátria chamada
BRASIL!”

(Vitória Mengue)

Presidente da Câmara de Borda da Mata fala da
reivindicação sobre a Praça do Distrito do Sertãozinho

No início do mês de junho, foi feita no
Distrito do Sertãozinho, uma reivindicação
para arrumar a Praça do local, devido a
Prefeitura ter retirado as árvores antigas  e
ainda não ter iniciado a revitalização da
praça..

Mas a maneira inusitada como
aconteceu a reivindicação, deixou o
Presidente da Câmara, Ditinho Artur,
perplexo, devido ao fato dele estar todos
os dias no Sertãozinho e já ter esclarecido
a maioria da população que a Praça
precisava ser revitalizada, como vai ser,
mas nada é feito da noite para o dia, e o
Processo de Licitação já está em
andamento na Prefeitura e cerca de 100 mil
reais serão gastos lá, para deixá-la tão
bonita quanto a Praça Central de Borda da

Mata. “Essa é a informação que eu tenho
da Prefeitura”, diz.

Quanto ao corte das árvores, ele explica
que foi feita com autorização do Codema,
“Todos nós sabemos da importância da
preservação do Meio Ambiente, e se fosse
desnecessário o corte dessas árvores para
revitalizar a praça, vocês acham que o
Codema autorizaria?” questiona Ditinho
Artur.

Ditinho Artur também disse estar
chateado com a citação do nome dele na
reivindicação, porque ela foi feita de
maneira escondida, sem aparecer quem foi
o autor de tal ato, pois ele não acredita
que a população do Distrito Sertãozinho
seria capaz de fazer uma reivindicação
onde não pensa nos sentimentos das

pessoas, “pois sou amigo de quase todo
mundo lá e ninguém comentou comigo
isso, o que me leva a crer, que não passou
de um ato político, isolado, para tentar
denegrir a imagem das pessoas
envolvidas, mas isso, não vai impedir o
nosso firme propósito de trabalhar para a
maioria das pessoas e não para uma
minoria, que parece estar descontente com
tudo. A praça será revitalizada e tenho
certeza que essa pessoa que fez isso vai se
arrepender, quando ver a beleza do local,
tanto que nem quis aparecer agora, para
não ficar com vergonha depois. Mesmo
assim, acredito que as pessoas tenham
direito e o dever de pedir, reivindicar, mas
que façam de um modo mais humano, assim
todos ganham” finaliza Ditinho Artur.

Obras na zona rural de Bom Repouso

A Prefeitura de Bom Repouso continua
trabalhando voltada também ao homem
do campo, fazendo obras para atender
os produtores de morangos, batatas e
demais produções. Enfim, cuidando das
estradas, para que os agricultores não
tenham dificuldades em escoar suas
produções.

Fotos:Ederson dos Santos

RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:3445-1362 / 9973-4948

Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Agora com atendimento do Médico
Oftalmologista, Dr. Dante Gonçalves Couto.

CRM - 44499

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.
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Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

Filial: Cervo-3445-5000

 Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!

Completando 40 anos de bons serviços prestados,
a Farmácia Santa Izabel traz novidades para a

 população bordamatense e região.
A Farmácia Santa Izabel e o Grupo Farma, (que é um
grupo de farmácias mineiras), trazem sempre para você

as melhores condições como: bons preços, ótimo
atendimento e garantia de

procedência dos medicamentos.
O sucesso da parceria traz inúmeras vantagens como
descontos especiais em toda linha de medicamentos,
perfumaria, diversas promoções e o Cartão Saúde e o

Cartão de Crédito a sua disposição.
A única com 5 farmacêuticos, para

 melhor orientar seus clientes.
Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

9ª Festa do Milho de Borda da Mata
É com um sentimento de muita alegria

que chegamos ao fim de mais uma
FESTA DO MILHO. Uma festa de paz,
de confraternização, a festa da família!
Os dias passaram rápidos e agora vai
ficar a saudade de uma festa grandiosa.
A festa foi do tamanho do esforço do
povo de nossa comunidade paroquial.
E o povo quis que ela fosse grande.

Obrigado bordamatenses, presentes e
ausentes! Obrigado , queridos
visitantes, amigos da Paróquia de Nossa
Senhora do Carmo!

O sucesso dessa festa, sob as
bênçãos de Deus, deve-se a vocês! Sem
a ajuda de muitos voluntários, homens
e mulheres de boa vontade,
patrocinadores e pessoas que rezaram
por nossa festa, nada disso ter ia
acontecido.

Não queremos esquecer ninguém.
Agradecemos a cada um que colaborou,
seja através de o rações, de ajuda
financeira, de doações,  do trabalho
voluntário, da aquisição dos deliciosos
“quitutes” de nossas barracas e demais

eventos de nossa festa. E, para não
cometermos injustiça, a cada um que
participou , ajudou, trabalhou direta ou
indiretamente para o sucesso da 9ª Festa
do  Milho, o nosso “ MUITO
OBRIGADO”.

Que Nossa Senhora do Carmo
interceda por todos/as cobrindo de
bençãos e concedendo dias de muita
paz, saúde, amor e prosperidade!

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
(PASCOM – BORDA DA MATA – MG)

Fotos:PASCOM

Grande
movimento na

Festa do Milho

Alunos das Escolas Municipais
de Tocos do Moji participam da

Semana do Meio Ambiente
Os alunos da Rede Municipal de

Ensino de Tocos do Moji participaram
da Semana do Meio Ambiente 2014 com
diversas atividades educativas e
culturais voltadas para as questões
ambientais. Os alunos fizeram passeios
para distribuição de cartazes, alertando
sobre o acúmulo de lixo , sobre o
consumo da água, realizaram plantio na

horta da escola e participaram de uma
palestra realizada pelo Sargento Oliveira
e Soldado Graciano da 17ª Companhia
PM Independente de Meio Ambiente e
Trânsito Rodoviário de MG, quando os
alunos t iveram a oportunidade de
aprender mais sobre o meio ambiente e
sua conservação, como também, ficaram
encantados com os animais empalhados.

Semana do Meio
Ambiente em

Tocos do Moji:

Alunos da Rede Municipal de Tocos do Moji
realizam atividades relacionadas a Copa do Mundo
O projeto, organizado pela Direção e

Professores das Escolas da Rede
Municipal de Ensino, realizou diversas
atividades sobre a Copa do Mundo 2014,
além de estimular os alunos a entrarem
no clima de um dos maiores eventos do
mundo, e principalmente por estar sendo
realizado no Brasil, também objetiva
proporcionar outros benefícios aos
alunos. Isso fica bem claro a quem passa
pelos pátios e corredores das escolas
da Rede Municipal, onde estão expostos
diversos trabalhos art íst icos,
geográficos, históricos e literários, com
pinturas, mapas, poesias, dentre outras
obras a respeito do mundial,
confeccionadas pelos alunos.

A Diretora Municipal Lu Rosa explicou
que, o objetivo de trabalhar este tema é
passar para os alunos um pouco do
simbolismo desse evento e que ele faz
parte de nossa cultura.

Os trabalhos ficarão expostos na
escola até o final do mundial.

Atividades
feitas pelos
estudantes

1ª Copa Tocos do Moji de Futebol de Menores
Começa no dia 04 de julho, a 1ª Copa Tocos do Moji de Futebol de Menores e a competição vai até 12 de julho.
Serão três categorias: 00/99 – 01/02 – 03 /04.
O torneio, que terá o apoio da Prefeitura, terá  oito equipes disputando que são: Comercial de Belo Horizonte,

Barreiro de Belo Horizonte, CAE de Boa Esperança, Escolinha de Futebol de Tocos do Moji, Gol de Placa de Paulínia,
Vasco de Divinópolis, Instituto Esporte e Vida de São Paulo e Meninos de Ouro de Bom Repouso.

O torneio é organizado pelo Professor Renê, treinador da Escolinha Meninos de Ouro de Bom Repouso.

“Bem- aventura é a nação cujo Deus é o senhor, o povo
que ele escolheu como sua herança.”  Salmo 33-12

A Coordenadora da Escola Municipal Antonio Marques da Silva,
Ivone de Cássia Fernandes Oliveira, a ex-diretora Damares de
Oliveira Silva, o Vereador Luiz Carlos Pinheiro, o ex- vereador

Anilton Pereira da Silva, o ex-vereador Valdir Gomes Bonifácio, o
Vereador  Antonio Albano Martins, o Pastor Jair Miguel Franco,  a
UBS Santa Cruz(Enfermeira Tatiane Trévio Nicoli) a Pastelaria Tia

Lurdes( Rubens Michel Fanis), Benedito Vieira da Costa, o
Conselho Tutelar(Rogério Ramires Medeiros), a Associação

Comercial e Industrial de Borda da Mata(Thais Visconti
Silveira,Fátima Aparecida Abreu Barbosa, Georgina Cândida

Pereira), a Vereadora Magali das Graças Ribeiro, a Secretária de
Saúde, Nádia dos Santos Pádua, os Funcionários do

Fórum(Cláudia Coutinho), o Vereador  Jucemar Pereira de
Siqueira, Dr. Sílvio Pedro Rodrigues, Dr.  Waldemar José de

Mello, o Escritório da Dra. Leny de Meirelles e o Tribuna Popular
homenageiam o Comissário de Menor, Jair Benedito de Souza,

pelo seu aniversario transcorrido no dia 5 de junho  e também pelo
trabalho no bairro Santa Cruz.

Parabéns Jair!!!
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Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

Trilha da Montanha de Bom Repouso reúne cerca de 400 trilheiros

Bom Repouso esteve muito movimentada nos dias 07 de 08 de junho, quando aconteceu na cidade,
com total apoio da Prefeitura, a 8ª Trilha da Montanha que foi organizada pela equipe “Montanha

Moto Trilha” e reuniu cerca de 400 pilotos.
Além do movimento das motos, a Trilha também foi marcada pelo lançamento do CD da Banda de

Bom Repouso, Head Off The Pistol, com um grande show.

Os principais flashes da Trilha e do Lançamento do CD da Banda
de Bom Repouso:
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Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Padre Evaldo da TV Aparecida  celebra 10 anos
de vida sacerdotal com missa em Bom Repouso

Comemorando seus 10  anos de vida
sacerdotal, padre Evaldo César Souza,
C.Ss.R, celebrou uma missa em sua
cidade natal, Bom Repouso. A celebração
aconteceu no dia 07 de junho, na Igreja
matriz de São Roque e São Sebastião e
contou com a presença de familiares e
amigos.

Em sua homilia Pe. Evaldo falou da
importância das famílias no nascimento
das vocações. “Vocação nasce na família,
afirmo isso porque é na família que
aprendemos os valores, temos incentivos
e exemplos que fazem despertar as
vocações, não só a vocação religiosa,
todas as vocações”, destacou.

Padre Evaldo também agradeceu sua
família por tudo o que recebeu durante
sua vida e a todos que rezam por ele e
pelo seu sacerdócio.

Ao final da celebração, familiares,
amigos e a comunidade local de Bom
Repouso apresentaram suas
homenagens ao Padre.

Principais
momentos da

celebração
em Bom

Repouso:

Centro de Atendimento Sócio Infantil
de Bom Repouso realiza Festa Junina

O Centro  de Atendimento Sócio
Infant il (CASI), de Bom Repouso,
realizou, no dia 11 de junho, uma
Festa Junina. A festa foi promovida
pelas Orientadoras Sociais com a
Coordenação  da Pedagoga,
Conceição  Mota, po r meio  do

Departamento  Municipal  de
Assistência Social  e Secretaria
Municipal  de Educação . A festa
proporcionou  às cr ianças a
oportunidade de comemorarem esse
período festivo de junho . Também
teve quadri lha, comidas t ípicas,

lanches e doces.
Conceição Mota, Coordenadora do

CASI, destaca que a festa alcançou o
objet ivo de cul tivar uma tradição
cultural e de oferecer entretenimento
às crianças atendidas no trabalho de
Assistência Social da Prefeitura.

Veja os
principais
flashes da

Festa Junina
do CASI:

Praça de São Sebastião em
Senador José Bento será

reconstruída por 200 mil reais
O Prefeito de Senador José Bento,

Flávio de Souza Pinto, junto com os
vereadores Teixeira e Roberto Moreira
viajaram até Belo Horizonte, no dia 09
de junho, para assinar mais um convênio

que irá embelezar ainda mais a  cidade.
Eles assinaram o convênio da Praça

de São Sebastião que será reconstruída
e  conseguiram um valor de 200 mil para
a obra.

Roberto, Flávio
e Teixeira

Alunos dos anos iniciais
dançam quadrilha em

homenagem a Copa do Mundo
na Escola do Distrito dos

Fernandes em Tocos do Moji

A Esco la
Municipal Benedito
Caetano de Faria
promoveu no dia 11
de junho,  uma
apresentação  dos
alunos Anos
Iniciais, onde
dançaram quadrilha
e usaram as cores do
Brasi l em
homenagem a Copa
do Mundo 2014.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Advocacia

 e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

OAB/MG 134.036
Tel.:(35)3445-2729

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

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
Sargento Junqueira

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.

Bandidos roubam residência de
madrugada no centro de Borda da Mata
No dia 11 de junho, três indivíduos invadiram uma residência no centro da cidade

e praticaram Roubo. Segundo as vítimas, por volta das 3h30, foram surpreendidas
no interior da residência pelos autores enquanto dormiam, sendo que estes de
imediato,  anunciaram o assalto usando de armas de fogo para as coagirem, e  em
todo momento, os autores realizavam ameaças. Durante a ação criminosa, os infratores
cortaram o telefone fixo, sendo arrombada uma das janelas do quarto para adentrarem
a residência. Foram subtraídos documentos pessoais,  várias jóias, aparelho celular
e notebook. Segundo informações das vitimas, após os infratores saírem da
residência, escutaram uma moto passar e um assobio, que segundo elas,
provavelmente era do vigia noturno da rua. De posse das informações foi realizado
rastreamento e localizado os vigias que atuam como vigias noturnos no local da
ocorrência, e segundo relato de um deles, avistou por volta das 3h45 três cidadãos
próximo a residência com vários objetos nas mãos. O vigia foi indagado por qual
motivo não acionou a PM, e o mesmo relatou que não imaginava que seriam autores
de roubo. Diante o exposto os vigias foram  apresentados na Delegacia de Policia de
Borda da Mata/MG para maiores esclarecimentos.

Foragido da Justiça é recapturado
 com drogas em Borda da Mata

No dia 16 de junho, a PM de Borda da Mata, recebeu denuncia anônima, relatando
que um veiculo Ford/KA, de cor preta, com detalhes cinza na traseira, havia se
deslocado até a Avenida João Olívio Megale, Centro,  no intuito de buscar drogas
para comercialização. De posse das informações foi realizado patrulhamento, logrando
êxito em abordar o referido se deslocando sentido cidade de Pouso Alegre. Durante
busca pessoal aos ocupantes, foi localizada a quantia de R$ 1.048,00 em dinheiro, no
bolso da calça de V. D. S. N., 34 anos, desocupado. Ao ser pesquisado no sistema
informatizado, constava que o mesmo é foragido do presídio Dutra Ladeira, e este
em entrevista, confirmou que não retornou desde sua saidinha de dia das mães. O
condutor do veículo alegou que não sabia da vida pregressa do foragido, o qual
havia pedido carona para se deslocar até Pouso Alegre. Diante o exposto o veiculo
foi liberado ao condutor e o foragido foi apresentado na Delegacia de Plantão em
Pouso Alegre.

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

Departamento de Obras de
Borda da Mata esclarece regras
sobre construções no município
De acordo com o Código de Obras e

Edificações de Borda da Mata (Lei 1.205/
1998), Capítulo VI, Artigo 47, parágrafos
1º, 2º, 3º e 4º, as construções de rampas,
degraus, muretas ou  quaisquer
obstáculos nas calçadas devem ser
adequados de forma que garanta
trânsito, acessibilidade e seguridade às

pessoas sadias ou portadoras de
deficiência física, além de durabilidade
e fácil manutenção.

O Departamento de Obras da
Prefeitu ra de Borda da Mata está
fiscalizando com rigor todas as obras do
município para que as construções
atendam os padrões exigidos.

Prefeitura de Borda da
Mata apreende cavalos

que ficam soltos nas ruas

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

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

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

Cavalos
apreendidos

A Prefei tu ra de Borda da Mata
preparou  um local adequado no
município para deixar os animais
(cavalos e gado) que são deixados soltos
nas ruas indevidamente pelos
proprietários. De acordo com o Código
de Posturas Municipais (Lei 506/1967),
artigo 94, é proibida a permanência de
animais nas vias públicas. Ainda
conforme a redação da lei, no artigo 95,
os animais encontrados nas ruas, praças
e caminhos públicos serão recolhidos

ao depósito da Prefeitura.
Apenas na primeira semana de junho

de 2014, dois cavalos foram apreendidos
por estarem soltos nas vias públicas.
Para retirada do animal no prazo de sete
dias, o proprietário paga multa e taxa de
manutenção respectiva. Caso o animal
não seja reti rado nesse prazo, a
Prefeitura irá efetuar a sua venda em
hasta pública, precedida da necessária
publicação, de acordo com o Código de
Posturas.
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Campeonato de futebol do bairro
Paredes termina com uma grande festa

O campeonato de futebol do Bairro
Paredes, que todos os  anos é feito com
jogadores apenas do bairro, esse ano
abriu uma exceção e mais três bairros
vizinhos participaram da competição,
sendo Pinhal Redondo, Pedra Negra e
Espraiado. Houve a participação de seis
equipes que jogaram todos contra todos
desde  04 de maio e os quatros melhores
colocados fizeram a semifinal e a grande
final foi no dia 19 de junho, onde as
equipes é nomeada pelos capitães, os

times de “Maurício” e “João Paulo”, foram
os que disputaram a partida. No tempo
normal, o placar não saiu do zero a zero e o
time do “João Paulo” venceu nos pênaltis
por 3 a 2.

O campeonato é organizado por Izael
Bento de Souza e conta com a ajuda do
prefeito Toninho Rodrigues e de toda
comunidade para que no dia da final, eles
possam saborear um delicioso churrasco.
A arbitragem ficou por conta de Luizinho
de Borda da Mata.

No dia da final, foram prestigiar o
evento, além de toda comunidade, o
prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues, que durante a entrega
parabenizou os vencedores, a organização
e a união das pessoas do bairro, “isso é
muito bonito”, destacou ele,  e também o
Secretário de Cultura, José Vítor da Rosa
e o Secretário de Assistência Social,
Ronaldo José Leandro.

O campeão e o vice foram premiados
com troféus e medalhas.

Festa no Dia da Final:

Município de Tocos do Moji marca
presença em premiação da 9ª OBMEP
Os investimentos continuados na Educação renderam mais prêmios para

alunos da Rede Pública de Ensino de Tocos do Moji.

Em Cerimônia no Teatro Municipal de
Pouso Alegre, no dia 11 de junho, a
Diretora Municipal de Educação de Tocos
do Moji, Lucilene Santos Rosa, recebeu
troféu da OBMEP 2013 pelo excelente
desempenho dos alunos das Escolas
Municipais, uma Medalha de Bronze para
o aluno Adalberto Aparecido da Silva da
E.M. Ambrosina Maria de Jesus e
Diploma para a Professora Andréa Márcia
Rosa da Silva. Também a Escola
Municipal Benedito Caetano de Faria
recebeu Diploma e um Kit constituído de
material didático e Diploma para a
professora Deise Honória Borges.

 A Olimpíada é realizada pelo Instituto
Nacional de Matemática Pura e Aplicada
(Impa), com apoio da Sociedade Brasileira
de Matemática (SBM) e promoção do
Ministério da Ciência e Tecnologia e

Inovação (MCTI) e do Ministério da
Educação (MEC). Iniciada em 2005, e
vem crescendo a cada ano, criando um
ambiente estimulante para o estudo da
Matemática entre alunos e professores
de todo país. Desde o início da OBMEP,
rotineiramente, diversos  alunos do
Município de Tocos do Moji são
premiados, uma clara demonstração de
comprometimento e seriedade no ensino
de matemát ica. “Parabéns a todos
participantes pelo empenho, em especial
aos alunos e professores” afirma a
Diretora Municipal de Educação Lu
Rosa.

Diversos alunos foram destaques na
OBMEP 2013 Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas. 14
alunos receberam Cert ificado de
Menção Honrosa, veja lista:

E. M. Benedito Caetano de Faria –
Distrito dos Fernandes

- Matheus da Guia Pereira
- Vanessa Domingos de Faria
- Julia Gabriela da Silva
E. M. Ambrosina Maria de Jesus –

Distrito do Sertão da Bernardina
- Marcos Luiz de Moraes
- Gian Maycon de Souza
- Gian Carlos Dias
- Izac Vitor da Silva
- Fabiana Carolaine Mariano
E. Estadual Jose Tomas Cantuária

Junior – Tocos do Moji
- Lara Vitória Pereira Silveira
- Fabrício Henrique da Rosa
- Ueslei Matheus de Barros
- Lucas Santos da Rosa
- Jose Esmael de Godoi
- Renan Augusto dos Santos

Premiação em Pouso
Alegre e a Diretora
Municipal Lu Rosa
com o prefeito de
Pouso Alegre, Agnaldo
Perugini

Prefeitura de Tocos do Moji faz
manilhamento da Rua Messias
Francisca da Rosa para depois calçá-la

A Rua Messias Francisca da
Rosa em Tocos do Moji, há
muito tempo, os moradores
vinham reivindicando  pelo
calçamento. A administração
atual , reconhecendo  a
necessidade de tal obra, está
preparando a rua para que ela
possa ser calçada. Para isso,
segundo o prefeito Toninho Rodrigues, “estamos fazendo o primeiro passo, que é
o manilhamento” e depois  sim, ela estará preparada para receber a tão sonhada
obra e definitivamente, já que  sem o manilhamento seria impossível calçá-la.

Prefeitura de Borda da Mata
constroi trevo de acesso ao Centro do
município e saída para Ouro Fino

No trecho da MG 290 que passa
dentro de Borda da Mata, nas ruas
denominadas como Avenida Magalhães
Pinto e Rua José Pinto de Freitas, a
Prefeitura está construindo um trevo de
acesso ao Centro do município e saída
para Ouro Fino. No local ficava uma casa
de propriedade do senhor Zico de
Freitas, a qual foi  desapropriada

justamente para facilitar o tráfego de
veículos e pedestres na via.

A obra vai alongar a via e deixar a curva
mais aberta, abrir um acesso de carros que
vem sentido Ouro Fino direto para o
Centro e construir faixa de pedestre
elevada no asfalto, de forma que os
veículos reduzam a velocidade e garantam
a travessia mais tranquila das pessoas.

Início da
construção do
trevo
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Proposição de Lei nº 08/2014
“Concede a revisão geral anual da

remuneração dos servidores públicos.”
O Prefeito Municipal de Borda da

Mata, no uso de suas atribuições legais
faz saber que a câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedida a revisão geral
anual prevista no artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal, correspondente a
5,91 (cinco vírgula noventa e um por
cento), conforme Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
incidentes sobre vencimento  ou
provento básico dos servidores públicos
municipais ativos e inativos e cargos
comissionados.

Art. 2º - As despesas decorrentes da
presente Lei correrão por conta de
dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1° de março de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.

Borda da mata 31 de março de 2014
Proposição de Lei nº 09/2014
“Concede a revisão geral anual da

remuneração dos agentes políticos e
servidores da Câmara Municipal e da
outras providências.”

A Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Borda da Mata, no uso de suas
atribuições legais faz saber que a câmara
Municipal de Borda da Mata aprovou e
o prefeito municipal sanciona e promulga
a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedida a revisão geral
anual prevista no artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal, correspondente a
5,91 (cinco vírgula noventa e um por
cento), conforme Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
incidentes sobre os subsídios dos
Vereadores e vencimentos dos
Servidores do Poder Legislativo Munici-
pal.

Art. 2º - As despesas decorrentes da
presente Lei correrão por conta de
dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1° de março de 2013.

Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.

Borda da Mata 31 de março de 2014
Proposição de Lei nº 10/2014
“Concede a revisão geral anual dos

subsídios dos Agentes políticos do
Poder Executivo Municipal.”

O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais
faz saber que a câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedida a revisão geral
anual prevista no artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal, correspondente a
5,91 (cinco vírgula noventa e um por
cento), conforme Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
incidentes sobre os subsídios do
Prefei to, Vice-Prefeito e cargos
comissionados do Poder Executivo Mu-
nicipal.

Art. 2º - As despesas decorrentes da
presente Lei correrão por conta de
dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1° de março de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.

Borda da Mata 31 de março de 2014
Proposição de Lei nº 11/2014
“Cria o Fundo Municipal de Atenção

ao Idoso e dá outras providências”
O Povo do Município de Borda da

Mata, Estado de Minas Gerais, por seus

representantes legais aprova e eu, em seu
nome sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal
do Idoso, vinculado à Secretaria Munici-
pal de Assistência Social,  com a
finalidade de proporcionar os meios
financeiros necessários para a
implantação , manutenção  e
desenvolvimento de programas e ações
dir igidos ao idoso, ressalvadas as
políticas públicas de ação continuada,
em especial aquelas afetas ao campo da
assistência social, na forma definida pela
Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que contam com recursos próprios
e do Fundo Municipal de Assistência
Social - FMAS.

§ 1º As ações de que trata o “caput”
deste artigo têm por objetivo assegurar
os direitos sociais do idoso, criando
condições para promover sua
autonomia, integração e participação
efet iva na sociedade, bem como o
disposto no Estatuto do Idoso.

§ 2º Eventualmente, os recursos do
Fundo poderão se destinar à pesquisa e
aos estudos da situação da pessoa idosa
no Município, bem como à capacitação
da rede de atendimento ao idoso, no
âmbito da proteção social.

Art. 2º Constituem receitas do Fundo
Municipal do Idoso:

I - recursos provenientes dos Fundos
Nacional e Estadual do Idoso;

II – dotações orçamentárias que lhe
forem destinadas pelo Município de
Borda da Mata;

III - doações, legados e contribuições
em dinheiro, valores, bens móveis e
imóveis que venha a receber de pessoa
física ou jurídica, ou de organismos
públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, que lhe venham a ser
destinados;

IV - valores das multas aplicadas no
âmbito do Município de Borda da Mata,
em ações judiciais, por ofensa aos
direitos assegurados ao idoso, fundadas
em interesses difusos, coletivos,
individuais indisponíveis ou
homogêneos, protegidos pelo Estatuto
do Idoso, inclusive as repassadas pela
União e pelo Estado ao Município, nos
termos da previsão constante do artigo
84 da Lei Federal nº 10.741, de 10 de
outubro de 2003;

V - contribuições de governos e
organismos nacionais estrangeiros e
internacionais;

VI - doações de contribuintes do
Imposto sobre a Renda de Pessoas
Físicas e Jurídicas, conforme disposto
nos artigos 2º e 3º da Lei Federal nº
12.213, de 20 de janeiro de 2010, com a
alteração introduzida pelo artigo 88 da
Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012, ou outros incentivos fiscais;

VII - doações de recursos oriundos de
benefício ou renúncia fiscal no âmbito
municipal e estadual, que lhe venham a
ser destinadas;

VIII - rendas eventuais, inclusive as
resultantes de depósitos e aplicações de
capitais;

IX - receitas oriundas de alienação de
bens inservíveis da Prefeitura de Borda
da Mata, que lhe sejam destinadas;

X - outros recursos que lhe forem
destinados.

§ 1º A gestão financeira dos recursos
do Fundo Municipal de Atenção ao
Idoso será feita pela Diretoria de
Finanças.

§ 2º A Diretoria de Finanças aplicará
os recursos do Fundo Municipal do
Idoso, eventualmente disponíveis,
revertendo ao próprio Fundo  os
rendimentos daí resultantes.

§ 3º A gestão administrativa dos
recursos do Fundo Municipal do Idoso

caberá à Secretaria Municipal de
Assistência Social, e serão
administrados e u tilizados,
prioritariamente na manutenção
permanente dos serviços de acolhimento
institucional prestados diretamente  pelo
Município nas dependência do “Lar e
Hospital Monsenhor Pedro Cintra”
destinadas  para esta f inal idade,
segundo o plano de aplicação elaborado
pelo Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS) e aprovado na Lei
Orçamentária Anual, constituindo parte
integrante do orçamento do Município.

Art. 3º São atribuições da Secretaria
Municipal de Assistência Social, em
relação ao Fundo:

I – coordenar a execução dos recursos
do Fundo, de acordo com o plano de
aplicação referido no § 3º do art. 4º, desta
Lei;

II – apresentar ao CMAS proposta para
o plano de aplicação dos recursos;

III – apresentar ao  CMAS, para
aprovação, balanço anual e
demonstrativos mensais das receitas e
das despesas realizadas;

IV – emitir e assinar notas de empenho,
cheques e o rdens de pagamento
referentes às despesas do Fundo;

V – manter os controles necessários à
execução das receitas e das despesas;

VI – manter, em coordenação com o
setor de patrimônio da Prefeitura Munici-
pal, o controle dos bens patrimoniais que
pertencem ao Fundo;

VII  apresentar ao CMAS a análise e
avaliação da situação econômico-
financeira do Fundo;

VIII – manter controle dos contratos e
convênios firmados com instituições
governamentais e não governamentais
financiados com recursos do Fundo; e

IX – encaminhar ao CMAS relatório
trimestral de acompanhamento e
avaliação do plano de aplicação dos
recursos.

Art. 4º Os recursos que compõem o
Fundo Municipal  do Idoso serão
depositados em conta específica mantida
em instituição financeira designada pela
Diretoria de Finanças, especialmente
aberta para essa finalidade.

Art. 5º O Fundo Municipal do Idoso
contará com verba procedente do
orçamento municipal para manutenção
permanente dos serviços de acolhimento
institucional  prestados diretamente  pelo
Município no “Lar e Hospital
Monsenhor Pedro Cintra”.

Art. 6º. O Executivo, no que couber,
regulamentará por decreto a aplicação do
disposto na presente Lei.

Art. 7º. As despesas com a execução
desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em
contrário.

Borda da Mata, 31 de março de 2014
Resolução nº 18 de

 10 de junho de 2014.
“Altera o número de vereadores da

Câmara  Municipal e dá outras
providências.”

O Presidente da Câmara Municipal de
Borda da Mata, estado de Minas Gerais,
faz saber que ela aprovou e ele promulga
a seguinte Resolução:

Art. 1º. A Câmara Municipal de Borda
da Mata passa a ter 11 (onze) vereadores,
nos termos do art . 29 , IV, b da
Constituição Federal.

Art. 2º.  Revogadas as disposições em
contrário, esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.

Borda da Mata, 11 de junho de 2014.
Benedito Pereira de Souza

Presidente da Câmara Municipal

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Mãe de criança com doença rara é exemplo de vida em Borda da Mata
Aos 25 anos, Karina Aparecida Lopes

Chaves é mãe de um garoto de cinco
anos. Embora jovem, a mãe tem uma
história de vida cheia de superação e
demonstrações da força que só o amor
materno consegue suportar.

Otávio Augusto
nasceu em 28 de abril de
2009 e já nas primeiras
semanas de vida teve
complicações e foi
diagnosticado com
Síndrome de Werdning-
Hoffman, trata-se de
amiotrofia espinhal tipo
II, uma doença
degenerat iva de
o rigem genét ica,
caracterizada pela
at ro fia muscu lar  à
degeneração de neurônios motores,
que leva à fraqueza e atrofia muscular
com preju ízo  de movimentos
voluntários como segurar a cabeça,
sentar e andar. Esta doença afeta 1 em
10.000 nascimentos. No entanto, toda
a parte cognit iva é preservada,

informações, procurou associações,
médicos, advogados, mães com filhos
com diagnósticos similares e após um
longo período, conquistaram o direito de
vir para casa.

Atendimento em casa
Foi no dia 21 de dezembro de 2011 que

Karina e Otávio saíram do Hospital e
desde então, o atendimento médico é
realizado em casa por uma equipe de
quatro técnicos de enfermagem que
revezam 24 horas por dia, todos os dias,
sessões de fisioterapia duas vezes por
dia, de domingo a domingo, visita médica
e da enfermeira toda semana. “Foi um
Natal inesquecível  em 2011 , po is
passamos com toda a família, em casa.”
Nos dois Natais anteriores, 2009 e 2010,
Karina e Otávio estavam no Hospital e
embora o ambiente hospitalar fosse
hostil, nunca deixaram de comemorar as
datas especiais, assim como os
aniversários do garoto “a gente sempre
fazia uma festa pra ele na enfermaria.”

Já em casa, Karina conta que todos os
anos fazem festa de aniversário para o
Otávio “a gente sempre diz, esse ano

segundo conta Karina, Otávio adora
assistir filmes e desenhos animados na
TV, passear, receber presentes “ele
gosta de ver o presente embrulhado, a
gente percebe o  sorr iso dele ao
desembrulhar!”

Por conta desta
doença, Otávio
precisa de aparelhos e
cuidados especiais 24
horas por dia. Durante
dois anos e quatro
meses, Karina e
Gustavo moraram na
ala de pediatr ia do
Hospital Regional
Samuel Libânio em
Pouso Alegre. A mãe,
então com 20 anos,
lembra que dormia em

um banquinho de madeira ao lado da
cama do filho na enfermaria. “Eu revezava
com a minha irmã e o pai do Otávio.
Depois de um tempo, apenas eu e minha
irmã e no final desse período, eu ficava
sozinha, morava no hospital.” Diante
desta dificuldade, Karina buscou

vamos fazer só um bolo, mas sempre vira
uma grande comemoração com
decoração, mesa de doces, bolo,
convidados...”

A “home care”, como é chamada a
estrutura hospitalar dentro de casa é
mantida pela Secretaria Municipal de
Saúde de Borda da Mata. De acordo com
a secretária de Saúde, Nádia Maria dos
Santos Pádua, todo o  atendimento
prestado ao menino é da empresa
especializada Sul Mineira Urgência e
Emergências Médicas Ltda contratada
pela Prefeitura. O tratamento fica em
cerca de R$ 25 mil por mês.

O quarto de Otávio é cheio de super-
heróis, brinquedos, enxovais coloridos,
e entre eles, equipamentos como cama
hospitalar, concentrador de oxigênio,
cilindro de oxigênio, aspirador e oxímetro
portátil, ventilador VS3, gerenciador de
energia (bateria e nobreak). Tudo o que
Otávio precisa para viver bem, sem deixar
de lado a decoração lúdica que uma
criança está acostumada! A técnica de
enfermagem, Íris Oliveira Ribeiro, cuida
do garoto desde que ele veio pra casa e
afirma que ele é muito esperto, “ele
entende tudo o que está ao seu redor e
se acontece alguma coisa diferente no
quarto, como tropeçar na cama, ele logo
começa a rir da gente”, e ainda completa
“se a gente fica muito tempo sem ir lá,
como nas férias, por exemplo, quando
volta, ele fica emburrado e franje a testa,
mas até o final da tarde já fazemos as
pazes! (risos)”

Passeios de Otávio
Como toda criança, Otávio se diverte

quando ganha presentes, participa de
festas e faz passeios. Karina conta que
eles já foram ao Shopping Serrasul em
Pouso Alegre e até tiraram fotos com o
Papai Noel. Já foram também em Monte
Sião, na casa de uma amiguinha de
Otávio conhecida no Hospital, além de
outros lugares. Sempre acompanhado da
mãe, Karina, e da equipe médica, Otávio
adora sair de casa!

A fisioterapeuta, Jeane Emília dos
Santos Pádua, cuida de Otávio desde
2011, quando veio para casa e reafirma a
inteligência do garoto  “Otávio possui o
cognitivo preservado, com inteligência
normal, percebendo coerência no que se
passa a sua volta. É para mim um prazer
poder participar da sua vida e de seus
momentos de alegria! Ele não é para mim
apenas um paciente, é meu anjinho, meu
amigo! A mãe do menino conta que ele
adora as sessões de fisioterapia e se
refere a profissional “Tia Gi” com  muito
carinho, pois é um dos momentos  em
que mais arranca sorrisos do Otávio.
Jeane completa “criei com ele um laço
muito forte e nem preciso dizer como sou
apaixonada por ele. É lindo ver os
cuidados dispensados por sua mãe, que
não mede esforços para lhe proporcionar
o que há de melhor. É gratificante quando
chego para atendê-lo e ser recebida com
um sorriso carinhoso ou lágrimas ao me
ausentar”. Karina ainda diz que toda a
equipe de profissionais é muito querida
pela família e principalmente por Otávio.

Menino Otávio e comemorando seu aniversário

Conselho Municipal de Esporte
de Borda da Mata é empossado

pelo Prefeito Edmundo
O Conselho Municipal de Esporte de

Borda da Mata foi empossado pelo
Prefeito Edmundo Silva Junior durante
reunião na Prefeitura no dia 11/06/14. São
28 membros de diversas instituições. O
órgão colegiado tem caráter consultivo,
vinculado ao Departamento Municipal
de Esporte, o qual tem por finalidade
auxiliar na organização do esporte, na
consolidação de políticas públicas e na
melhora do padrão de organização,
gestão, qualidade e transparência do
esporte municipal.

A primeira gestão do Conselho
Municipal de Esporte eleita na reunião
do dia 11/06 ficou definida com o
Presidente Antônio José Salgado, Vice-
Presidente Rosi Souza Chicano  e
Secretária Regina Moreira.

São membros do Conselho, dois
representantes de cada uma das
seguintes instituições: Controle interno
da Prefeitura: Valdirene Brandão da Silva
e Cristiano Verne. Escolas Estaduais:
Antônio José Salgado e Daniel da Veiga
Domingues. Escolas Municipais:
Admilson José da Silva e Luciano Freitas

Rocha. Apae: Maria Taiza Perei ra
Rezende e Helena Maria Fernandes
Lemos. Grupo Bem Viver: Nilton Pereira
de Toledo e Maria de Lourdes Souza
Pereira. Guarda Mirim: Gustavo Dantas
de Mello e Nilton Flávio de Souza.
Associação  dos Pro fissionais de
Educação Física: Rodrigo Tavares de
Lima e Rosi Souza Chicano. Liga de
Futebol: Nilson Pereira de Toledo e
Valdevino de Oliveira Rosa. Escolas
Particulares: João Paulo de Oliveira
Salgado e Denize Augusta Barbosa
Alves. Secretaria Municipal de
Educação : Adriana Maria Megale
Bertolaccini Santos e Pedro Henrique
Monteiro. Câmara Municipal: Juremar
Pereira Siqueira e Jorge Pereira Filho.
Secretaria Municipal de Saúde: Sueli
Werneck da Silva e Silmara Pereira
Rodrigues. Assistência Social: Marília
Duarte Lopes Sáber e Maria Carolina
Barbosa de Oliveira. Departamento de
Esporte: Regina Maria Moreira e Thiago
Palmeira de Senna Lima. Conselho
Tutelar: Rogério Ramirez de Medeiros e
Andrea Cristina Pereira.

Posse do Conselho
Municipal de

Esportes na
Prefeitura
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Cerca de 600 pessoas participam da Festa Junina da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra em Borda da Mata

Alunos, pais, professores, servidores
e a comunidade de Borda da Mata
lo taram a Festa Junina da Esco la
Municipal Benedita Braga Cobra no dia
14 de junho de 2014. De acordo com a
direção da escola, cerca de 600 pessoas

participaram da festa que começou na
tarde de sábado e foi noite adentro com
muitas atrações, entre elas, sorteio de
prêmios, apresentações de danças das
turmas dos 3º anos, quadrilha dos 4º e
5º anos e danças das turmas dos 6º

anos da tarde, dos 6º, 7º e 8º anos da
manhã e dos 9 º anos, além de
brincadeiras e comidas típicas da época.

No cardápio, os alimentos juninos
deixaram a festa ainda mais animada.
Foram consumidos cerca de 250

porções de caldo de feijão, 250 de
canjica e 250 de arroz doce, 300 de
fondue de morango com chocolate, e
aproximadamente 1.700 salgados (entre
coxinha e pastel).

De acordo com o diretor da Escola,

Antônio Carlos de Rezende, “toda a
Escola agradece os professores,
funcionários e alunos que se
empenharam para o êxito da Festa, bem
como os doadores de prendas e
mantimentos.”

Veja os principais momentos da Festa Junina:

Crianças do Cemei em Borda da Mata realizam Feira Multidisciplinar sobre reciclagem

As crianças do Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos em Borda da Mata realizaram trabalhos sobre reciclagem durante semanas, quando estudaram
a seqüência didática voltada à reciclagem. Toda a escola desenvolveu atividades com base no tema proposto.

A culminância do projeto foi a apresentação de trabalhos, peças teatrais e músicas na Feira Multidisciplinar “Valorizando a Vida. Respeitando o Meio Ambiente”
 no dia 24/06/2014. As crianças apresentaram para os alunos da Rede Municipal de Educação Infantil e Creche Madre Tereza de Saldanha.

Festa Junina no Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata acontece no dia de São João
A Festa Junina do Lar Monsenhor Pedro

Cintra em Borda da Mata aconteceu no
dia de São João, 24/06, com direito a reza
do terço e comidas típicas no refeitório da
instituição.

As bandeirinhas que enfeitaram o local
foram produzidas pelos próprios idosos
durante o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, realizado pelo
Cras Sebastiana Marques, todas as

semanas no Lar. Sempre às quartas-feiras
a partir das 15 horas. Numa quarta,
acontece o bingo e na outra os idosos se
dedicam a atividades artísticas, orientados
pela agente social do Cras, Marcela

Gonçalves Machado e pela voluntária,
Ivone Duarte Guimarães. Além das
bandeirinhas de revistas, a decoração foi
complementada com bandeiras do Brasil,
por conta da Copa do Mundo.

A psicóloga do Departamento de
Assistência Social, Carolina Barbosa
Oliveira, também ministra atividades
lúdicas com os idosos em encontros
semanais no Lar.

Bingo do Cras integra moradores do Lar e comunidade da terceira idade
A segunda edição do bingo do Cras

Sebastiana Marques, realizado no Lar
Monsenhor Pedro Cintra em Borda da
Mata, aconteceu no dia 18/06/2014 e reuniu
cerca de 20 senhores e senhoras, quase
metade deles são moradores do Lar e a outra
metade são mulheres da comunidade já

habituadas a participar da atividade do Cras
no grupo da terceira idade.

A interação, de acordo com a
coordenadora do Cras, Marília Duarte
Lopes Sáber, é uma das propostas do
Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos para a pessoa idosa. As

atividades sociais e artísticas desenvolvidas
dentro deste Serviço visam assegurar um
espaço de encontro que promova a
convivência comunitária dos idosos
institucionalizados, de modo a expandir
suas relações com o mundo. “O Bingo do
Cras já acontecia há mais de um ano na

sede da Guarda Mirim Irmã Martha e o
grupo que participava aqui recebeu muito
bem a idéia de transferir a atividade para o
Lar Monsenhor Pedro Cintra.  E o que
temos visto é que os moradores do Lar se
mostram, a cada semana, mais receptivos e
integrados às atividades. Esses encontros

estão enriquecendo a vida de todos os que
participam: idosos institucionalizados,
idosos visitantes e equipe do Cras.”

O encontro acontece de 15 em 15 dias,
sempre às quartas-feiras, às 15 horas. Os
prêmios são singelos e provenientes de
doações. O próximo bingo é no dia 02/07/14.

Bingo do CRAS no Lar Monsenhor Pedro Cintra

Alguns momentos da Festa Junina no Lar Monsenhor Pedro Cintra

“As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos.”
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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

Obra da UBS no bairro Santa Rita
em Borda da Mata é concluída

A construção da Unidade Básica de
Saúde no bairro Santa Rita em Borda da
Mata está concluída, de acordo com o
Departamento de Obras, o local está
apenas em fase de finalização da pintura
externa. Com 225 metros quadrados, a
Unidade tem sala de espera, de
procedimentos, de vacinas, de curativos,
de reuniões, de medicamentos, de

agentes, dois consultórios médicos, um
consu ltório odontológico, área de
serviço  e banheiros, feminino  e
masculino, adaptados para portadores
de deficiência física. A Unidade fica ao
lado do Estádio Municipal, na Rua
Geraldo Lamy.

A mudança do atendimento da 6ª
equipe do Programa Estratégia Saúde

da Famíl ia de Borda da Mata que
atualmente atende na UBS Monsenhor
Pedro Cintra, a qual divide o espaço com
a outra equipe que também atende do
local vai acontecer assim que os móveis
e equipamentos necessários para o
funcionamento  sejam l ici tados e
devidamente colocados na Unidade para
atendimento.

Unidade
Básica de
Saúde do

Bairro Santa
Rita

Departamento de Obras de
Borda da Mata reforma

ponte na estrada que liga o
município ao bairro Açude

Na estrada entre Borda da
Mata e o bairro Açude, zona
rural do município, no trecho
próximo ao Frigorífico, o
Departamento de Obras da
Prefeitura está realizando a
substituição das manilhas de
60 centímetros da ponte por
10 manilhas de um metro de
diâmetro , dessa forma
aumenta a vazão da água.

Reforma da Ponte
que liga a cidade ao
Bairro Açude


