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(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com

quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na

Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.

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

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

          3445-5000  - Cervo

Faça já seu cartão Santa Izabel
 e ganhe descontos de 15% a 75%.

Escolas Municipais de Tocos do Moji junto com
a Direção do Departamento de Educação

realizam o “Dia D” no município
Foi realizado no dia 10 de julho, em

todas as escolas Municipais de Tocos
do Moji o encontro entre a equipe
pedagógica, pro fessores e pais ou
responsáveis pelos alunos. O dia “D”,
como vem sendo  chamado, é a
participação da comunidade escolar na
discussão dos resultados educacionais
das escolas. Os resultados apresentados
a comunidade estudantil  e aos
responsáveis foram os das avaliações
internas e externas aplicadas em Minas
Gerais (Proeb e Proalfa).

As escolas apresentaram os boletins
da avaliação, além de divulgar e discutir
as metas e o plano de intervenção
pedagógico da instituição. A Diretora
Municipal Lu Rosa e a Supervisora
Sandra Tereza reforçaram a importância
do contato dos pais com a escola,
dizendo que está comprovado que a
aproximação entre a família e a escola tem
tudo a ver com o bom resultado dos
alunos.

A Escola Municipal Manoel Rodrigues
Machado, participou de palest ra

oferecida pela Escola Estadual José
Tomas Cantuaria Junior, ministrada pela
psicóloga e palestrante Rosa Lima que
falou sobre o papel da família na formação
do  aluno e a proposta de agregar
qualidade de vida individual e coletiva,
dentro da famíl ia, na escola e na
comunidade em que se vive e frequenta.
Ao término dos eventos, as escolas
ofereceram lanches a todos os presentes.

Lu Rosa
Diretora Municipal  de Educação

Dia “D” e
palestra em

Tocos do Moji

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644 - Centro - Borda da Mata
Tel.:(35)3445-1519

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

Regina e o
Professor de
História, Cleyton

A Diretora do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer de Borda da
Mata, Regina Moreira, participou no dia 10 de julho da 3ª Conferência
Municipal de Cultura de Pouso Alegre, no Theatro Municipal.

O evento reuniu gestores culturais, produtores, representantes do
governo, de Conselhos e da comunidade para discutir quatro eixos: I. A
implementação do Sistema Nacional de Cultura; II. Produção Simbólica e
Diversidade Cultural; III. Cidadania e Direitos Culturais; IV. Cultura e
Desenvolvimento. Regina participou do eixo que discutiu a
implementação do Sistema Nacional de Cultura.

Diretora de Esporte, Cultura e Lazer de Borda
da Mata participa de Conferência de

Cultura em Pouso Alegre

Meu avô
Rogério Nabor de Medeiros

O pai era português, a mãe uma judia alemã.
Nasceu em Florianópolis, acho que se explica minha paixão por essa cidade tão linda.
Na adolescência chegou em Borda da Mata,  sua cidade de coração.
Nessa pequena cidade se fez grande, tão grande que se tornou Fera.
Trabalhou muito, construiu família, teve filhos, netos e bisnetos.
Também em Borda da Mata conheceu sua companheira de uma vida.

Eu poderia passar dias falando sobre ele,afinal meu avô, uma lenda, tem muitas
estórias, algumas delas muito engraçadas. Mas é sua estória de vida que nos enche
de brio.
Motivo pelo qual ser sua neta me dá muito orgulho,tanto que eu adorava responder:
Sou neta do Rogerão

Meu avô era um homem simples,de uma pureza tão grande que toda sua sabedoria
ficava despretensiosa,dando às pessoas que o cercavam uma sensação de
proximidade.

Quem o conheceu jamais esquecerá seu jeito impar de ser, de falar, de se comportar.
Meu avô nos deixa um grande legado, grandes ensinamentos.
Aquela gentileza e educação europeia estará sempre em nossas memórias...
Sua simplicidade, quero levar como meu modelo de vida.
Pois o importante é não precisar provar nada para ninguém.
Assim foi o meu grande avô Rogério Nabor de Medeiros.

Beijos com amor da sua Neta

Rogéria Maria Medeiros Gianesi

São Paulo, 25 de julho de 2013.

Ramirez, Rogério e Rogerinho

*18/09/1925 +23/07/2013



TRIBU NA PO PUL AR 3

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.

E o Arraiá continua nas Escolas Municipais de Tocos do Moji...
O Arraiá nas Escolas da Rede Municipal foram de muita alegria, todos estão de parabéns pela organização das festas, com cenários lindos, as quadrilhas, os desafios, as brincadeiras e as  comidas típicas.

A Diretora Municipal Lu Rosa e a Supervisora Sandra Tereza parabenizam e agradecem aos coordenadores, professores, alunos, pais, funcionários em geral, e a comunidade que compareceu a estes eventos,
e a todos que de uma forma ou outra contribuíram para este acontecimento. Em especial ao Prefeito Toninho Rodrigues pelo apoio e incentivo em todos os eventos nas escolas.

Para a Diretora Lu Rosa, “as festas foram um sucesso pela excelente organização, e de uma forma muito especial às belíssimas apresentações dos alunos, todas as festas foram um sucesso. Parabéns a todos”!

Escola Manoel Rodrigues Machado – Centro

Alunos do pré fazendo o desafio. Alunos apresentando a Quadrilha Apresentação Dança Country

Escola Benedito Caetano de
Faria – Distrito dos Fernandes

A noiva

Turma do casamento caipira

Quadrilha

Escola Ambrosina Maria de Jesus – Sertão da Bernardina

Casamento Caipira Quadrilha Show da Banda

Prefeito Toninho Rodrigues e Ana Maria Turma da Cozinha Supervisora Sandra Tereza e Diretora Municipal Lu Rosa
Escola  José Luiz Brandão – Bairro Pinhal Redondo

Casamento Caipira Dança do Milho Alunos apresentando o Desafio Participantes da festa
Escola Francisco Ribeiro de Anchieta – Bairro do Espraiado

Trovas na Escola Francisco Ribeiro de Anchieta – Bairro do Espraiado

Caipirinhas Apresentação do Desafio

Escola Presidente Kennedy – Bairro Paredes

Festa junina na Escola do Bairro Paredes

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.
Acesse, divulgue e venda...

www.guiadosuldeminas.com.br

Anuncie aqui!
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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.

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

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

Agrônomo de Senador
José Bento participa
de treinamento do

Programa Balde Cheio

O Engenheiro Agrônomo da Prefeitura de Senador José Bento,
Carlos W. Neto,  participou nos dias 27 e 28 de junho de mais um

treinamento de capacitação do Programa Balde Cheio.
O programa que é uma parceria com a FAEMG e o SENAR visa

melhorar o incremento da produção leiteira do município.

Aniversário

No dia 31 de julho,
comemora seus cinco

anos de idade, a garotinha
Marianny de Cássia Couto,

filha de Sueli e Pedro
Couto(Japão). Parabéns e

Felicidades!!!

Alunos da Rede Municipal de Tocos do
Moji recebem Medalha de Prata em
Olimpíada Brasileira de Matemática

Os alunos Izac Vitor da Silva e
Adalberto Aparecido da Silva da Escola
Municipal Ambrosina Maria de Jesus do
Distrito Sertão da Bernardina, em Tocos
do Moji, são mot ivo de orgulho e
inspiração para alunos, professores e
gestores da Rede Municipal de Educação.
Eles foram premiados pelo desempenho
na Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas, assim como a professora
Andréa Marcia Rosa da Silva foi
homenageada em cerimônia realizada no
Teatro Municipal de Pouso Alegre.

O Prefeito Toninho Rodrigues,
juntamente, com a Diretora Municipal Lu
Rosa parabenizam os alunos, a professora
e toda equipe escolar pelo brilhante
desempenho e enfatizam a importância do
acompanhamento da família  na vida es-
colar de seus filhos, “o que contribui para
que tenhamos resultados como este.”

Campanha Nacional
de vacina contra raiva

animal em Tocos do Moji

No dia 22 de julho, em Tocos do Moji se realizou mais
uma campanha nacional de vacinação contra a raiva animal.

 Funcionários da prefeitura e vigilância sanitária fizeram
plantão das 8h às 17h para vacinar cães e gatos da região.
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Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

Loteamento Fernando Cortês em Senador
José Bento é preparado pela Prefeitura

 para construção de 30 casas através
de convênio com a COHAB

No dia 15 de julho, o terreno que vai
realizar o sonho da casa própria de
muitos cidadãos de Senador José Bento
começou a ser organizado e limpado
pelos funcionários da Prefeitura. No

loteamento Fernando Cortês serão
construídas 30 casas, obras como água
e esgo to  já fo ram realizadas. O
calçamento das ruas já foi iniciado
também. Para o prefeito  Flávio, a

qualidade de vida dos moradores está
em primeiro lugar e é muito bom saber
que cerca de 30 famíl ias vão se
beneficiar deste convênio assinado com
a COHAB.

Limpeza do terreno onde serão construídas as casas da COHAB

Atenção Trabalhadores e
Produtores Rurais de
Senador José Bento

Estamos cadastrando interessados em participar do
PNHR Programa Nacional de Habitação Rural Valor

liberado para construção da casa R$28,500.00
Documentação Necessária (original e cópia):

- Documento de Identidade;
- CPF(Não pode ter restrição);
-Comprovante de estado civil (certidão de nascimento, casamento, etc.);
- Comprovante de residência;
- Título de eleitor;
- Carteira de trabalho;
- Escritura da terra (ou contrato) e matrícula do imóvel;
- ITR do ano 2012;
- DAP emitido nos últimos 3 anos (se tiver) e Extrato da Dap;
- Se casado/amasiado: todos os documentos do cônjuge (inclusive comprovante
de renda se tiver);
- Se Trabalhador Rural: estar filiado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Renda Familiar Bruta Anual de no máximo -  R$15.000,00
Não pode: ter casa própria com escritura ou financiamento imobiliário

CRAS - Av. 1º de março, 116 - Centro

Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
voltam a funcionar no mês

de agosto no CRAS de
Senador José Bento

No mês de agosto , o  CRAS D.
Catarina Floriano de Souza de Senador
José Bento  vo l ta a o ferecer  o s
Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

 Os Grupos acontecem toda semana.

Terças-fei ra -   9h -  Caminhada
assist ida;  quarta-fei ra -  14h:
Atividades f ísicas; qu inta-feira e
sexta-feira: aulas de música e canto;
terça-feira  e quinta-feira: Aula de
futebol.

Atividades do CRAS de Senador José Bento

Senador José Bento recebe
ônibus do Cisamesp para
transporte de pacientes

 para Pouso Alegre
A Prefeitura de Senador José Bento

agora também conta com um ônibus para
transporte de pacientes do Consórcio
Intermunicipal de Saúde(Cisamesp). O
ônibus começou  a transportar os

pacientes para Pouso Alegre no dia 22
de julho e as viagens serão diárias. “Mais
uma conquista da população de Senador
José Bento” comemora o prefeito Flávio
de Souza Pinto.

Ônibus para o transporte de pacientes do Cisamesp
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

Polícia Militar prende dono de
10 animais que ficavam soltos
frequentemente na MG 290

No dia 02 de julho, a PM juntamente com a Prefeitura  de Borda da Mata realizou
operação visando localizar e apreender os cavalos que ficavam soltos nas ruas e na
Rodovia que corta o município. Os animais vinham sendo alvo de várias denúncias
e reclamações por parte da população bordamatense bem como dos usuários da MG
290, visto que os referidos animais, além de frequentemente ficarem soltos às margens
da rodovia colocando a vida das pessoas em risco, também andavam por toda área
urbana do município, onde pisoteavam jardins e espalhavam lixo. Durante varredura
pela cidade, com apoio da vigilância Sanitária, foram localizados 10 animais soltos,
sendo posteriormente identificado e localizado seu proprietário, o qual foi preso e
encaminhado a Delegacia de Polícia pelo cometimento dos crimes de OMISSÃO DE
CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAL e TRAZER PERIGO PARA VIDA OU SAÚDE
DE OUTREM, além de ser-lhe aplicado uma multa por parte da Prefeitura.

Jovem de 18 anos e uma menor de 16
agride mãe no bairro Água Quente e
ele é preso e ela apreendida pela PM

No dia 15 de julho, após acionamento, a PM esteve no bairro Água Quente onde
estaria ocorrendo um desentendimento familiar. No local a PM foi informada pelo
solicitante C.M.A que seu irmão de 18 anos havia chegado em casa com sintomas de
ter ingerido bebida alcoólica ou usado drogas, sendo que ele estava bastante
agressivo ameaçando todos de morte e ainda agredido sua mãe com um soco. Du-
rante contato com a Srª M.S.M.A.  de 52 anos, a qual relatava o ocorrido, sua outra
filha, a menor A.A.A.  de 16 anos, se exaltou, tentou agredir sua mãe, e começou a
desacatar os Policiais Militares. A menor, na presença dos policiais, tentou ainda
agredir sua mãe, sendo prontamente impedida pela equipe policial. Diante da situação,
o autor B.M.A. de 18 anos e a menor A.A.A de 16 anos foram preso e apreendida e
encaminhados a Delegacia para maiores providências.

Homem de 26 anos é preso por tráfico
de drogas na Festa da Cidade

No dia 17 de julho, durante a Festa da Cidade de Borda da Mata, a PM deparou
com os autores P.C.O. de 27 anos, I.T.M. de 26 anos e a menor A.F.Z.L .de 12 anos de
idade, os quais faziam consumo de cocaína na Praça central da cidade. Durante
abordagem foi localizado com o autor I.T.M., um pino de cocaína e a quantia de
R$10,00 em dinheiro. Os envolvidos disseram ainda que já haviam feito o uso de
vários pinos de cocaína, os quais teriam sido fornecidos por I.T.M. Diante o exposto
o autor I.T.M foi preso pelo cometimento do crime de Tráfico Ilícito de drogas e
Corrupção de Menores, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais
providências.

Jovem de 21 anos é preso em
flagrante tentando furtar Posto

de Combustível desativado
No dia 21 de julho, a PM de Borda da Mata, recebeu informações de que um

indivíduo estaria em um Posto de Gasolina desativado tentando furtar alguns objetos.
Imediatamente a PM deslocou até o local onde localizou em estado de flagrância o
autor L.P.S. de 21 anos de idade, tentando subtrair uma porta de madeira do referido
local, sendo este impedido, preso e conduzido até a Delegacia de Polícia para demais
providências.

Menino de 11 anos morre em um
acidente de mini buggy na estrada

Borda da Mata a Tocos do Moji
Em 21 de julho, a PM foi acionada via 190 a comparecer no Pronto Socorro Munici-

pal, onde havia dado entrada duas vítimas de acidente de trânsito, sendo que uma
delas havia entrado em óbito. Segundo relatos do menor L.S.E. de 13 anos,  ele e o
irmão aproveitaram a ausência dos pais e pegaram o veículo mini buggy que estava
guardado com o pneu danificado (rasgado) propositalmente por sua mãe que não
queria que ele e seu irmão usassem o veículo, porém, A.S.E. de 11 anos encheu o
pneu com trapos de pano e saíram para a estrada que liga os municípios de BORDA
DA MATA e TOCOS DO MOJI. Em dado momento perderam o controle e vieram a
capotar próximo a uma curva, sendo posteriormente socorridos por uma tia, irmã de
seu pai, porém o menor A.S.E. de 11 anos faleceu ao dar entrada no Pronto Socorro.
Foi realizado diligência no intuito de localizar o veículo, uma vez que foi retirado do
local por populares, sendo este localizado em um sítio próximo ao local do acidente,
sendo este removido pelo auto Socorro Silveira. O corpo da vítima foi encaminhado
ao IML pela funerária de plantão.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
 NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!

Acorda Brasil - A manifestação é contra você.
Reflitam bastante nisso!
O brasileiro se levantou contra toda

essa corrupção e violência. Um senso
de indignação generalizado, de já ter
tolerado demais, apanhado demais.

Mas se você foi à manifestação e usa
carteirinha de estudante para ter meia-
entrada, mas não é estudante, você é
parte do problema. Você não tem moral
para reclamar da corrupção deste país. O
nome disso é hipocrisia.

(Reclame mesmo assim, por favor,
porque são dois problemas diferentes.)

Se você joga bituca de cigarro no chão,
você trata a cidade como o seu lixo par-
ticular. Mas a cidade é de todo mundo.
As ruas estão nojentas e a culpa é sua.

A manifestação é contra você.
Ah, você é ciclista, todo orgulhoso de

ser sustentável, um carro a menos,
menos trânsito e CO2. Você reclama da
opressão do carro, mais forte, contra a
bicicleta, o mais fraco. Mas você não para
no sinal. Não respeita a faixa de
pedestres. Você até anda na calçada,
tornando-se o opressor do pedestre.

Não se iluda: a manifestação é contra
você.

Você leva o cachorro para passear e
não recolhe o cocô. Ninguém admite, mas
o resultado está aí: nossas calçadas são
um mar de merda. Calçada não é a privada
do seu totó.

A manifestação é contra você.
Você joga papel no chão, e não faltam

desculpas para não fazer o que é certo.
Essa merda de prefeitura que não instala
lixeiras, né? Ou, saída de estádio, você
toma uma cerveja e joga a lata por aí. Ah,
todo mundo estava jogando. Depois vem
o cara limpar. A responsabilidade não é
do Estado. É sua. E você, manifestante,
não pode se esquivar a ela nos outros
364 dias da sua vida.

A manifestação é contra você.
Você não cumprimenta o porteiro. Você

exagera horrivelmente no perfume e in-
vade o nariz do outro. Você dirige bêbado.
Você põe um escapamento
superbarulhento na sua moto, que dá
para ouvir a quarteirões de distância,

incomoda todo mundo e compra um
capacete que ajuda a isolar o som. Você
obriga todo mundo do ônibus a ouvir a
sua música. Você suborna o guarda ou
qualquer outro serviço público. Ou
ainda, você escreve textos como este,
apontando o dedo contra delitos que já
cometeu ou ainda comete, achando que
dedo em riste exime você da
responsabilidade.

Você é parte da violência. Você é parte
da corrupção. Se você não mudar, o país
não vai mudar. Mas não adianta todo
mundo apenas demandar que “o poder”
conserte as coisas. Quer mudar o país?
Não esqueça de mudar a si mesmo, e
pagar o preço da mudança, como um
adulto.

Então, vai pra rua, que estava na hora.
Mas não esquece: a manifestação é con-
tra você.

*Inspirado em um texto lindo e
corajoso da Duda Buarque.
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Ginástica Localizada(Jump e Kangoo-Jump),
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

Prefeitura de Tocos do Moji constrói
 importante ponte no município

A Prefeitura de Tocos do Moji está
constru indo uma ponte que liga a
est rada do  Bairro  Barrei ro  a
propriedade do Sr. Dito do Amador

que foi destruída com as enchentes
em 2012. De acordo com o prefeito
Toninho  Rodrigues, a população
esperava desde o  ano  passado  a

construção  desta ponte que i rá
beneficiar não somente o Sr. Dito do
Amador, mas todos os moradores que
residem próxima a estrada.

Nova ponte sendo construída em Tocos do Moji

Prefeito e vice de Tocos do Moji
participam da 16ª Marcha
dos prefeitos em Brasília

O prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues e o vice, Zé Armando,
participaram da 16ª Marcha dos Prefeitos
em Brasília, onde se encontraram com
várias autoridades.

A Marcha é organizada pela
Confederação Nacional dos Municípios,
cujo Presidente é Paulo Ziulkoski. Com
uma pauta marcada por reivindicações
por mais recursos para os municípios, a
16ª Marcha dos Prefeitos reuniu em
Brasília cerca de quatro mil pessoas entre
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O
evento foi nos dia 09, 10 e 11 de julho
que discutiram sobre Saúde, Previdência
e Educação, cujo tema dessa edição era
“O Desequilíbrio Federativo e a Crise
nos Municípios.”

O presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CNM), Paulo
Ziulkoski, se reuniu no dia 08, com a
ministra da Secretaria de Relações
Insti tucionais, Ideli Salvat ti,  para
discutir a participação do governo
federal no evento. Os eventos da marcha
ocorreram no Royal Tulip Brasília
Alvorada Hotel.

Ziulkoski diz que os prefeitos
cobraram do governo federal reajuste
dos repasses para programas sociais que
foram assumidos pelos municípios. “Os
municípios assumiram muitas atribuições
na área social ao assumir esses
programas. Eles não foram corrigidos
suficientemente para que se possa
cumprir essa atenção ao cidadão. Umas
das postulações é recuperar um pouco

os valores desses programas”, disse
Ziulkoski.

Na pauta prioritária do evento
estiveram ainda itens como o aumento
de 2% no percentual do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) e a
ampliação da lista de serviços tributados
pelo Imposto sobre Serviços (ISS), de
competência dos municípios e do
Distrito Federal.

Constou ainda na pauta a aprovação
de projetos de lei que estabelecem a
obrigatoriedade da União em aplicar nas
ações e serviços de saúde o mínimo de
10% da receita bruta e o encontro de
contas de despesas previdenciárias
entre a União e os municípios.

Um ponto destacado pelo presidente
da CNM é a mobil ização  para a
aprovação do Projeto de Resolução 60/
2011, que inclui no regimento interno da
Câmara dos Deputados a obrigação de
ouvir os representantes dos municípios
nos projetos de lei que resultem em
impacto  orçamentário. Ziulkoski
argumenta que o Congresso Nacional
aprova leis que criam despesas sem
consu ltar os prefei tos, causando
dificuldade à gestão dos municípios.

No  dia 09, os representantes
municipais foram até o Congresso
Nacional  para a instalação da
Subcomissão de Assuntos Municipais
do Senado e reuniões com as respectivas
bancadas estaduais nas duas Casas do
Poder Legislativo.

Toninho Rodrigues, PauloZiulkoski e Zé Armando

IV Conferência Municipal
de Assistência Social de

Tocos  do  M oj i
No dia 11 de julho, aconteceu a IV

Conferência Municipal de Assistência
Social de Tocos do Moji. O evento iniciou
às 08h30 com a composição da Mesa de
abertura pelas autoridades presentes en-
tre elas a Representante da SEDESE
(Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social) Elina Jurema Costa. A Palestra Ma-
gna foi feita pela Assistente Social, Paula
Silva Leão que é Mestra em Serviço So-

cial pela PUC/SP. Houve participação de
representantes de vários setores da
Sociedade Civil, Governamental e dos
usuários da Assistência Social que
contribuíram para a elaboração das
propostas de ações para os próximos dois
anos. Ao Final da sessão foram eleitos os
representantes do Município para
participar da X Conferência Estadual de
Assistência Social.

Grupo de trabalho

Representante da
SEDESE, Elina
Jurema

Assembléia
durante a
palestra Magna
da IV Conferência

João Victor recebendo a premiação e durante as lutas

Equipe de Borda da Mata e Congonhal Equipe Sul Mineira

Bordamatense é campeão na 2ª Etapa
do Campeonato Mineiro de Taekwondo

O atleta João Victor L. R. Sáber (15
anos), conquistou a medalha de ouro para
Borda da Mata na 2 º Etapa do
Campeonato Mineiro de Taekwondo, ao
vencer as lutas da categoria juvenil
masculino, de faixa azul à vermelha ponta
preta, até 63Kg. A etapa ocorreu no dia
14 de julho em Belo Horizonte e foi
promovida pela Federação de
Taekwondo Interestilos de Minas Gerais.

João Victor comenta que gostou muito
da competição. “Teve um ótimo nível
técnico. Dediquei-me muito aos treinos
para conquistar essa medalha. Foi ótimo
poder representar Borda da Mata. Agora
estou visando o Brazil Games.”  Segundo
o Professor Nilton Flávio (faixa preta 3º

Dan), o Brazil Games é um dos mais
importantes eventos da modalidade no
país, onde há participação de atletas
internacionais, destacando os coreanos,
que são os melhores do mundo. “O
Taekwondo nasceu na Coreia e lá a sua
prática é como a do futebol para nós.”
Nilton afirma ainda que  a categoria de
João Victor é uma das  mais rápidas e a
que mais tem competidores. Os atletas
de São Paulo, Brasília, Paraná e Rio de
Janeiro são os favoritos. “Mas com muita
dedicação e treino poderemos superá-
los, pois o Taekwondo é um esporte
globalizado e em termos de técnica, não
devemos nada a eles”, completa Nilton
Flávio.

O Taekwondo representa Borda da Mata
há 22 anos, e sempre obtém conquistas
expressivas no cenário esportivo nacional
e até internacional. João Victor está
confiante após vencer a 2ª Etapa do
Mineiro. “A medalha é o reconhecimento
de um esforço feito, muitas vezes sem o
apoio merecido, mas que vale à pena,”
ressalta João Victor.

Para a 2ª Etapa do Mineiro, ele contou
com o apoio da ZAMAX.COM.BR, que o
patrocinou e a Prefeitura  de Conceição
dos Ouros que custeou o transporte para
toda a Equipe. Ao todo, a equipe sul-mineira
foi composta por 11 integrantes, sendo 02
técnicos e 09 atletas, que conquistaram 07
medalhas de ouro e 02 de prata.

ANUNCIE NO JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-1479
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

Formatura de alunos da EJA
em Senador José Bento

reúnem mais de 100 pessoas
para prestigiar o evento

Quem não sonha com um diploma?
Com o grande dia da festa de
formatura, os convidados aplaudindo,
os parentes e amigos prestigiando,
mesmo que tudo isso aconteça ao final
do ensino fundamental. Os alunos do
curso de Educação para Jovens e
Adultos (EJA), da Escola Municipal
Professora Maria da Costa Ferreira de
Senador José Bento, eram só alegria.
No dia 05 de julho, aconteceu a festa
de formatura da turma do ensino fun-
damental, 9º ano.

Estiveram presentes para prestigiar
o  evento, aproximadamente 120
pessoas, entre elas, o Prefeito Flávio
de Souza Pinto, o Presidente da Câmara
Municipal, José Teixeira de Araújo, a
Secretária Municipal de Educação,
Luana Maria de Oliveira Gomes, o
Diretor, Ednaldo Josmar da Silva, a
Supervisora, Valéria Aparecida Vieira e
os professores regentes.

Em clima de festa os alunos foram
conduzidos pela supervisora Valéria,

para frente do salão. Logo após, os
alunos foram chamados para receber
uma lembrança do Prefeito e a camiseta
do Diretor.

“E assim, com muita seriedade, a
turma se manteve até a conclusão. E
neste dia 05 tivemos a tão esperada
formatura de 06 alunos: homens e
mulheres que conseguiram avançar na
sua escolaridade, já projetando  o
sonho para o futuro.

Isso , graças à crença de que é
possível pensarmos a educação de
forma diferenciada, atendendo  às
necessidades das comunidades e
viabilizando o acesso, a permanência
e a conclusão  das etapas de
escolarização”, diz o prefeito Flávio.

A Secretaria Municipal da Educação
parabeniza os alunos, as alunas, os
professores e todas as pessoas que
trabalharam e contribuíram para o
sucesso da Turma da EJA da Escola
Municipal Professora Maria da Costa
Ferreira.

Carta do Diretor aos formandos
O sucesso é daqueles que batalham, e

com toda certeza vocês são merecedores
dessa conquista. Pessoas grandes são
aquelas que lutam por ideais, e vocês
souberam enfrentar os desafios mais
diversos em busca da conquista.

Com certeza, do início até agora
vivenciaram as mais variadas sensações,
dentre as quais, o medo, a insegurança,
o desânimo e a vontade de seguir em
frente. A cada escalada tomaram um
novo fôlego e os novos degraus foram
sendo alcançados. Durante cinco anos
foram capazes de experimentar o gosto
do novo com sabedoria e fé.

Agora, essa caminhada chega no
ponto da vitória e não é possível imaginar
o que sentem nesse momento depois de
tantos anos. O que se sabe é que o
aprendizado adquirido e os momentos
vividos ficarão para sempre. A saudade
do percurso por mais árduo que fosse
nos faz confirmar àquela famosa frase “A
viagem é melhor que a chegada”.

Quanto ao futuro, só se deve ter em
vista que outros desafios virão e terão
de enfrentá-los com a sabedoria, força
e beleza de sempre. Ao abraçarem a
EJA, abraçaram também as
expectativas da sociedade de hoje,
que exige cidadãos capazes de pensar
e agir diante do mundo e que cobra
cada vez mais competências das
pessoas.

O conhecimento  adqu ir ido vai
impulsionar outras buscas e abrir
novos horizontes, sempre apontando
para um futuro muito luminoso.

Merecidamente venceram, e hoje os
aplausos são todos para vocês! O
talento , a fo rça de vontade e a
persistência trouxeram vocês até aqui.
Esperamos que esta vitória seja o
início de muitas outras conquistas.

Parabéns, por acreditarem que este
dia chagaria, pelo esforço e busca a
cada dia da realização de seus sonhos.

Josmar – Diretor Escolar

Formatura dos
alunos da EJA
com o prefeito

Flávio, a
Supervisora
Valéria e  o

Diretor Josmar
entregando os

diplomas

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

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 016/2013

“DISPÕE SOBRE COLOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM CALÇADAS POR BARES, RESTAURANTES E
SIMILARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - A colocação de mesas e cadeiras em calçadas, por bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, sorveterias e
similares obedecerá ao dispositivo nesta lei.

Art. 2º - A área do afastamento frontal e da calçada poderá ser utilizada para a colocação de mesas e cadeiras destinadas
ao atendimento de clientes de bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, sorveterias e similares, obedecidas as seguintes
regras, cumulativamente.

I – a área a ser ocupada será restrita à testada do imóvel do estabelecimento, salvo autorização por escrito dos demais
proprietários de imóveis vizinhos ao estabelecimento.

II – poderá ser utilizada a área correspondente ao afastamento frontal e da calçada, desde que respeite uma faixa de
largura mínima de 1,50m (um metro e meio) destinada, exclusivamente, ao transito de pedestres.

§1º - Na impossibilidade de se destinar a faixa mínima de 1,50m (um metro e meio) para o transito de pedestre, o
estabelecimento interessado poderá requerer junto a Prefeitura municipal, autorização especial, para utilizar e bloquear a
área do logradouro destinado ao estacionamento de veículos automotores em substituição da área mínima de 1,50m (um
metro e meio).

a – no caso de requerimento para o uso do logradouro, o estabelecimento, recolherá junto à prefeitura, alvará especial,
e providenciará previamente as seguintes benfeitorias necessárias para a utilização:

1 – rebaixamento das guias para locomoção de cadeirantes;
2 – zoneamento do espaço a ser utilizado, com o uso de cones e correntes padronizadas;
3 – instalação de placas de transito com as devidas informações de proibição de estacionar e parar;
§2º - Nos calçadões, praças ou nas vias destinadas exclusivamente a pedestres, a área ocupada poderá ser de, no

máximo, 2m (dois metros) de largura a partir da testada do imóvel.
Art. 3º - A colocação de mesas e cadeiras e utilização do espaço do logradouro, nos termos definidos nesta Lei depende

de prévio licenciamento da Prefeitura Municipal.
Parágrafo Único – Para abertura do processo de que trata o caput, o interessado deverá apresentar, dentre outros

documentos, o layout da ocupação do espaço pretendido.
Art. 4º - A área destinada à colocação de mesas e cadeiras será demarcada graficamente na superfície do passeio, às

custas do interessado, mediante aprovação prévia da Prefeitura, nos do layout a que se refere o art. 3º.
§ 1º Além da demarcação prevista no caput, os estabelecimentos que necessitem do uso do espaço do logradouro para

destinar ao transito de pedestres (art. 2º, II) será bloqueada fisicamente com barreiras removível como cones e correntes,
podendo permanecer no local somente no horário definido no documento de licenciamento, obedecendo ao padrão
estabelecido pelo Executivo Municipal.

§ 2º - A faixa destinada ao transito de pedestre deverá permanecer desobstruída.
Art. 5º - O horário de colocação e manutenção das mesas e cadeiras será das 18:00 horas de sexta-feira às 02:00 horas

de Sábado; das 15:00 horas de sábado às 02:00horas de domingo e das 15:00horas de domingo a 00:00 horas de segunda-
feira.

Art. 6º - É proibida a utilização dos afastamentos frontais e calçadas para a apresentação de shows artísticos ou
instalação de equipamentos de sonoros ou qualquer outro com potencial de perturbação do sossego alheio.

Art. 7º - O proprietário do estabelecimento deverá limpar a área e recolher todos os resíduos logo após o encerramento
diário das atividades.

Art. 8º - Revoga-se o artigo 120 da Lei nº 506 de 1973.
Art. 9º - Aplicam-se, subsidiariamente, as regras referentes à instalação de mobiliário urbano previstas na Lei 506 de

1973.
Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 02 de maio de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 018/2013
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DOS SÍMBOLO/VENCIMENTO DO ANEXO I, DA LEI Nº 1.815 DE 09 DE ABRIL

DE 2013.
Art. 1º - Substitui-se os Símbolo/Vencimento do Anexo I da Lei 1.815/2013, conforme tabela anexada.
Art. 2º - Esta Lei entra vigor da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Borda da Mata, 22 de maio de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 019/2013
“Autoriza a desafetação e dação de bem público de propriedade do Município de Borda da Mata, como forma de

pagamento ao Sr. João Batista Monteiro Machado e de sua Mulher Clarinete Souza Mira Machado, em decorrência
de desapropriação indireta.”

A Câmara Municipal faz saber que ela aprova e eu Perfeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica desafetada a área pública do terreno com 284,42m² (duzentos e oitenta e quatro metros e quarenta e dois

centímetros quadrados), localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Lauro Megale, esquina com a Rua
Luiza Moreira, oriundo do Loteamento São José, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) conforme laudo de
avaliação e croqui anexo.

Parágrafo único – O terreno mencionado no caput do artigo refere-se a uma área de terreno com 284,42m² (duzentos e
oitenta e quatro metros e quarenta e dois centímetros quadrados), que possui as seguintes divisas e confrontações: pela
frente 11,20m (onze metros e vinte centímetros lineares) com Avenida Lauro Megale; do lado direito 26,00m (vinte e seis
metros lineares) com área desmembrada; e do lado esquerdo 28,00m (vinte e oito metros lineares) com a rua Ana Luiza
Moreira; nos fundos 11,00m (onze metros lineares) com o lote 14; perfazendo a área total acima descrita, de conformidade
com o memorial que integra a presente Lei

Art. 2° Fica o Município, através do Poder Executivo, autorizado a realizar dação do imóvel da área desafetada,
devidamente descrita no parágrafo único do art. 1º, ao Sr. João Batista Monteiro Machado e sua Mulher Clarinete
Souza Mira Machado como forma de pagamento pela desapropriação indireta de parte do imóvel de sua propriedade,
correspondente a área de 107,98m² (cento e sete metros e noventa e oito centímetros quadardos), localizado na Rua
Geraldo de Souza Megale, Bairro Santa Terezinha, registrado no CRI desta cidade e Comarca, sob o R-2 da Matrícula
nº12.623, livro 2-AT, fls. 149, em 16 de julho de 2011, em nome do Sr. João Batista Monteiro Machado e de sua Mulher
Clarinete Souza Mira Machado, brasileiros, casados, ele portador do CPF -353.648.316-04, residentes e domiciliados na
Rua Geraldo de Souza Megale, nº 94, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca, cuja avaliação é de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)

 Art. 2º - A presente transação será feita por este Município, tendo em vista composição entre os interessados no
processo judicial 0083.12.001087-7.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 05de junho de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Prefeito, Vice-prefeito e Presidente
da Câmara de Tocos do Moji se
encontram com Governador
Anastasia em Belo Horizonte

Nos dias 23 e 24 de julho, o prefeito de
Tocos do Moji, Toninho Rodrigues, o
vice, Zé Armando e o Presidente da
Câmara, Antonio Fela, estiveram em Belo
Horizonte, juntamente com vários outros
prefeitos da região para se encontrar com
o Governador Antonio Anastasia,
quando solicitaram a ele, melhorias na
rodovia MG 290. O Governador se
comprometeu a fazer o acostamento em
toda sua extensão e a terceira faixa nos
pontos necessários. Participaram deste
encontro, além dos políticos de Tocos
do Moji, o Deputado Federal, Eduardo
Azeredo, o Deputado Estadual Tiago
Ulisses e o Secretário Estadual de
Transportes, Carlos Melles.

Após a reunião, o prefeito de Tocos do
Moji, em conversa reservada com o
Governador, agradeceu a construção do
asfalto que liga Tocos do Moji a Borda da
Mata e ainda solicitou que incluísse o
trecho que liga este asfalto a Bom
Repouso no “Programa Caminhos de
Minas”, que é o asfaltamento ligando
regiões. O Governador ficou de estudar
sobre o assunto e Toninho Rodrigues
ressaltou que caso se concretize, para o
seu município, os maiores beneficiados
seriam os moradores do Distrito do Sertão
da Bernardina. “Além é claro de beneficiar
toda uma região, no deslocamento para o
maior centro comercial do país que é São
Paulo”, finaliza o prefeito.

Antonio Fela,
Tiago Ulisses,
Toninho
Rodrigues,
Anastasia, Zé
Armando, Carlos
Melles e Azeredo

Antonio Fela,
Azeredo,Toninho
Rodrigues, Tiago

Ulisses e Zé
Armando

Carlos Melles,
Toninho Rodrigues
e Anastasia

Carlos Melles,
Toninho

Rodrigues,
Azeredo e Zé

Armando

Parcela única com desconto
do IPTU de Borda da

Mata vence dia 13/08/13

Os Correios de Borda da Mata já começaram a entregar
os carnês do IPTU 2013. A parcela única com 10% de

desconto vence dia 13/08/13. Para quem optar por fazer o
pagamento em 3 vezes, as datas são:

23/08/13 - 23/09/13 - 23/10/13.
O boleto pode ser pago no Banco do Brasil, Caixa

Econômica Federal e correspondentes
bancários dos respectivos bancos.

Pastor da Igreja  Assembleia de Deus
 que trabalha nos EUA participa de culto

 em comemoração ao aniversário de
um ano da igreja em Tocos do Moji

No dia 20 de julho, a Igreja Assembleia
de Deus(Ministério Madureira, Campo
de Cambuí) comemorou seu aniversário
de um ano em Tocos do Moji. Para
celebrar o aniversário foi realizado um
Culto com a participação de várias
autoridades como o Prefeito Toninho
Rodrigues e também vários pastores de
diversas localidades, entre um que
trabalha na cidade Dallas, no Texas, nos
Estados Unidos.

Os Pastores que prestigiaram o
aniversário em Tocos do Moji foram:
José Gomes, de Tocos do Moji; Carlos,
de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro;
Walter, de Bom Repouso; Sandambergh
de Cassimiro de Abreu e Júlio da cidade
de Dallas no Texas, dos Estados Unidos.

Comeração de Aniversário da
Assembleia de Deus com a

presença do prefeito Toninho
Rodrigues e vários Pastores
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CRAS de Bom Repouso realiza Festa Julina para as famílias
assistidas pelo equipamento e referenciadas do Município

O Centro de Referência de Assistência
Social de Bom Repouso realizou, no dia
24 de julho, o “Arraia do CRAS”, Festa
Julina voltada para as famílias assistidas
pelo equipamento e referenciadas do
Município.

Apresentação de danças, comidas
típicas, brincadeiras e muita animação
deram o tom da festança que reuniu
crianças, jovens, adultos e idosos. O
evento foi realizado com apoio da
Prefeitura de Bom Repouso, através do
Departamento de Assistência Social
(DAS).

De acordo com a coordenadora do
CRAS, Maria de Lourdes Costa, o prin-
cipal objetivo do evento é promover um
momento de integração e lazer para as
famílias atendidas. “Além de uma

oportunidade de festejar em clima de
temas típicos, o evento também promove
a integração e o fortalecimento dos laços
familiares e sociais entre os
participantes”, explica.

Destaca, ainda, que o  evento
contribu i para o  diálogo  inter-
geracional através da interação entre
pessoas de diferentes idades. “A festa
também é um espaço  para a
intergeracionalidade, uma forma de
compreender os l imi tes e as
necessidades de cada geração através
do respei to ao indivíduo .
Principalmente ao idoso”, conclui.

Foi um dia de muita festa com a
participação das crianças do CRAS
itinerante do Bairro do Campo Alegre
que fez uma apresentação de dança.

Confira os
principais flashes
da Festa Julina:
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C r a s  m i n i s t r a  p a l e s t r a  s o b r e  o r ç a m e n t o  f a m i l i a r
d u r a n t e  “ E n c o n t r o  d e  F a m í l i a s ”  e m  B o r d a  d a  M a t a

O projeto “Encontro de Famílias” promovido pelo Cras Sebastiana Marques em Borda da Mata é uma ação comunitária que
destina-se prioritariamente ao acompanhamento das famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda do Governo
Federal e de benefícios socioassistenciais municipais. O “Encontro” acontece mensalmente e leva aos bairros palestras
socioeducativas.

A palestrante da reunião no dia 23/07/2013, Laís Helena Porfírio da Silva, falou sobre orçamento familiar e a importância de
discutir a situação econômica da família com todos os membros, inclusive os filhos pequenos “os filhos precisam saber da
necessidade dos pais e entender as contas”. Laís distribuiu planilhas para anotar os gastos e controlar o orçamento mensal. Ela
ainda propôs o desafio de fazer as anotações durante três meses para comparar a diferença dos gastos e onde é possível
economizar.

A reunião do Cras aconteceu na Escola Francisco Sousa Costa, no bairro Nossa Senhora de Fátima, junto com a Escola de Pais
realizada pelo Conselho Tutelar e Ministério Público do município. Estavam presentes a psicóloga do Cras, Marília Megale, o
assistente Social do Cras,  Luciano Pereira, a promotora de justiça, Maria Regina Cappelli, os conselheiros tutelares Marcela
Monteiro, Claudia Flausino, Andrea Pereira e Selma Oliveira .

Os encontros do Cras acontecem em parceria com as escolas e Unidades Básicas de Saúde dos respectivos bairros que
auxiliam na realização do evento. Esta mesma palestra acontece no dia 03/09/2013 no distrito Cervo e no dia 10/09/2013 no bairro
Santa Cruz.

Palestrante Laís
Helena e abaixo
os participantes

do Encontro
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F e s t a  d e  A n i v e r s á r i o  d e  B o r d a  d a  M a t a  r e ú n e
m i l h a r e s  d e  p e s s o a s  n a  P r a ç a  A n t ô n i o  M e g a l e

Durante os sete dias da Festa de
Aniversário  de Borda da Mata,
aconteceram shows gratuitos na Praça
Antônio Megale que at raíram
bordamatenses e pessoas de toda a
região. Entre as at rações, se
apresentaram Edinho Santa Cruz, Banda
e Orquestra Sinfônica da Polícia Militar
de Minas Gerais na quinta-feira, dia 12, a

dupla João Bosco & Vinícius na segunda-
fei ra, dia 15, e Roupa Nova no
encerramento da Festa, dia 16.

Para o show do dia 15 com a dupla
João Bosco & Vinícius, a Prefeitura e o
Cras Sebastiana Marques promoveram
duas ações sociais em prol de famílias
carentes do município, em que para
receber um CD da dupla, a pessoa doava

um quilo de alimento não perecível ou
um pacote de fraldas, além disso, quem
quisesse assistir ao show no dia 15 perto
do palco, em uma área reservada, era
preciso doar um cobertor novo. A ação
teve ótima repercussão e foi aderida por
muitos. Em entrevista antes do show, o
cantor Vinícius elogiou a ação “a gente
sempre apoiou este tipo de iniciativa,

tudo o vem para ajudar as pessoas
necessitadas e que estejam também
coordenadas por pessoas sérias, é muito
válido e o destino final será certo.” O
cantor João Bosco completou “a gente
costuma dizer que Deus sempre nos dá
coisas boas e porque não retribuir e, é
por isso que a gente sempre participa
[de ações sociais].”

De acordo com a Polícia Militar, aconteceram
alguns incidentes, porém nada que
atrapalhasse o andamento do evento. Além
da PMMG, todos os dias em média 20
seguranças de uma empresa particular
contratada pela Prefeitura trabalharam na Festa.
Foram instaladas ainda, 16 câmeras de alta
definição nos arredores do evento para auxiliar
na segurança dos bordamatenses e visitantes.

Confira os principais flahes da Festa da Cidade:

Odair Cunha faz a entrega oficial de quatro
ônibus escolares à Prefeitura de Borda da Mata
O Deputado Federal Odair Cunha visitou Borda da Mata na tarde de 12/07/2013 para oficializar a entrega de quatro ônibus

escolares à Rede
Municipal de
Educação e ratificar
a dest inação de
recursos para a
construção do
segundo  Cemei
(Centro Municipal
de Educação
Infant il) do
município.

O prefeito
Edmundo Silva Jun-
ior, a di retora do
Departamento de
Educação, Gláucia
Brandão Guilherme,
p r o f e s s o r e s
representantes de
todas as escolas da
cidade, vereadores e
demais diretores da
A dm i n i s t r a ç ã o
2 0 1 3 / 2 0 1 6
recepcionaram o

deputado.
Os dois ônibus

escolares têm 59
lugares e os dois mi-
cro-ônibus possuem
23 lugares, todos
adaptados para
t r a n s p o r t a r
cadeirantes. O
recurso para
aqu isição dos
veículos é

proveniente do
Governo Federal e conta com apoio e
empenho do deputado Odair Cunha.

Entrega dos ônibus pelo Deputado
Federal Odair Cunha

Reunião Ordinária Itinerante
da Câmara Municipal de

Borda da Mata será no dia 02
de agosto no Clube de Campo
do Distrito do Cervo, às 19h.

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


