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Hospital de Borda da Mata vai ser
inaugurado dia 07 de setembro de 2015
O Hospital de Borda da Mata está em
reformas de adequação conforme as
normas do Ministério da Saúde para
entrar em funcionamento no dia 07 de
setembro de 2015. A obra passa por três
etapas até o completo funcionamento.
A primeira é a abertura do Pronto
Socorro para atendimentos de urgência
e emergência, que já acontece no Centro
de Saúde, no entanto, com leitos de
retaguarda, exclusivos para crianças e
para gestantes e, portanto, mais conforto
a todos os pacientes, evitando, assim,
remoções para outras cidades.

Estudante Adalberto Aparecido
da Silva de Tocos do Moji
recebe Medalha de Ouro
conquistada nas Olimpíadas de
Matemática no Rio de Janeiro
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Prefeitura de Bom Repouso inicia Projeto de
restauração do Parque Nossa Senhora das Graças
Foto:Ederson dos Santos

Festa de Aniversário
de Borda da Mata
Adalberto e seus pais no Distrito Sertão da Bernardina em Tocos do Moji

Página 3

N.ossa Senhora das Graças

Tudo sobre a Festa na Página 7

Vereadores
Jorginho e
Ditinho Artur de
Borda da Mata
participam de
Audiência
Pública sobre
MG 290 em
Ouro Fino
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PLANTÃO DE VENDAS - 15 DE AGOSTO
DAS 7h às 14h

Churrasco em
família se
transforma
em caso de
Polícia no
centro de
Borda da
Mata
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela
de Sua
Saúde!!!

Farmacêutico Responsável: Victor Campos Brandani Júnior - CRF - 21681
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Entrega rápida - atendimento a domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos e
promoções e condições especiais de pagamento.

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG - Tel.:(35)3445-1311

Homenagem a Damásio
Virgilio dos Santos

Este mei o de co municação abre
espaço para prestar meri tória
homenagem, a um dos homens mais
fantásticos que aqui viveu escrevendo
histórias e partilhando grandes e sólidas
amizades, deixando imensas saudades.
Nesta festa, há 91 da emancipação
política, dentro da novena da Padroeira
Nossa Senhora do Carmo ficamos sem
seu doce convívio. Foi num domingo,
12/07/2015, que você foi sepultado numa
manhã de muito sol e muita tristeza.
Vo cê, Damázio foi um ci dadão
di ferenciado em mu itas condutas;
fraterno, dócil, para que as caminhadas
dos ami gos fossem sempre menos

difíceis, e mais confortantes. Esportista
au têntico, pal mei rense fervo roso,
político de dignidade e liberalidades,
sempre soube respeitar e aceitar os
adversários. Excelente esposo, pai e
patrão exemplar, deixa a todos um legado
de riqu ezas e aprendizagens
insuperáveis. Muitos partem, nem todos
escrevem tantas e tão épicas histórias,
nas vidas de seus conterrâneos. Por
tudo isto, e muito mais, nós amigos vimos
ditar esta simples e singela homenagem.
Seja feliz Damazinho, você agora deve
se encontrar, onde os justos e
benevolentes merecem.
De seus amigos de Borda da Mata

Estrada do Distrito Fernandes
em Tocos do Moji ganhará mais
um quilômetro de calçamento
A Prefeitura de
Tocos do Moji
iniciou neste mês
de julho, mais uma
importante obra no
município. É que
com verba de
emenda
parlamentar dos
Deputados
Rodrigo de Castro
e Tiago Ulisses,
com contra partida,
cerca de um
quilômetro de
estrada será
calçado no trecho
que liga Tocos do
Moji ao Distrito
Fernandes. Desta
vez, será partindo
de Tocos do Moji.
Os meios-fios já
foram colocados.

Vereadores Jorginho e Ditinho Artur de
Borda da Mata participam de Audiência
Pública sobre MG 290 em Ouro Fino

No mês de junho, os vereadores de
Borda da Mata, Jorginho e Ditinho Artur
esti veram em Ou ro Fi no para
participarem de uma Audiência Pública
na Câmara Municipal sobre melhorias na

Rodovia MG 290.
De acordo com os vereadores, a
Audiência foi muito proveitosa, pois
participaram várias autoridades da
região, membros do DER e

representantes do Governo do Estado.
Durante seu discurso, Jorginho, um dos
representantes de Borda da Mat a,
sugeriu muitas melhorias para que a
estrada se torne mais segura.

Escolas da Rede Pública Municipal de Tocos
do Moji recebem conjuntos de carteiras novas
O Departamento Mu nicipal de
Educação de Tocos do Moji recebeu 497
conjuntos de carteiras escolares para as
salas de aula das unidades de ensino
fundamental da Rede Municipal de
Ensino. O mobili ári o escolar foi
adquirido em parceria com o Governo
Federal, através de recursos do Plano
de Ações Articuladas (PAR).

As novas carteiras foram distribuídas
de acordo com a necessidade de cada
unidade escol ar, su bst it uindo as
carteiras antigas.
A aquisição das carteiras é de suma
importância para a melhoria na qualidade
do ensino pro piciando co nfo rto e
satisfação do aluno no cotidiano escolar.
O Departamento Mu nicipal de

Educação enaltece e agradece ao
empenho do Prefeito Toninho Rodrigues
na articulação dos projetos educacionais
em parceria com o FNDE, visando sempre
a melhoria no desenvolvimento
educacional do Município e também ao
grande apoio do Deputado Federal
Regi naldo Lo pes na aquisição dos
conjuntos cadeiras/carteiras.

Novas
Carteiras
Escolares de
Tocos do
Moji

Brasil tem 5.219 jornais
O Brasil tem 5.219 jornais, 784 dos
qu ais di ários. E sses número s,
compilados pelo Grupo de Mídia de São
Paulo, coloca o país em 4º. lugar no
mundo em número de títulos e em 8º em
circulação. Isso significa um título para
cada gru po de 38 .85 2 habitantes.
Geograficamente a região Sudeste, com

quase 42% da população, tem mais da
metade do total de títulos e 48,3% dos
diários (2.792 títulos, sendo 379 diários).
Proporcionalmente, não está muito
distante da situação nacional, pois há
nessa região um jornal para cada 30.485,5
habitantes. Já a região Sul, com 14,3%
da população e 1.293 títulos (189 dos

quais diários), tem um título de jornal
para cada 2 2.4 40 ,9 habitantes.
Inversamente, a região Nordeste, a
segunda mais populosa do país, com 56,2
milhões de habitantes, tem 375 jornais
(dos quais 91 diários), o que significa
um título para cada 149.829,8 moradores.
(Jornal da ANJ - Brasília/DF)
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Estudante Adalberto Aparecido da Silva de Tocos do Moji recebe Medalha
de Ouro conquistada nas Olimpíadas de Matemática no Rio de Janeiro
Nos úl timos anos, estudant es de
Tocos do Moji vêm se destacando nas
Olimpíadas Brasileira de Matemática de
Escolas Públicas (OBMEP). Em 2014,
mais dois alunos foram premiados. Izac
Vitor da Silva que ganhou Medalha de
Bronze e Adalberto Aparecido da Silva
que conseguiu Medalha de Ouro e
esteve no dia 20 de julho no Teatro
Municipal do Rio de Janei ro para
receber a Medalha. a Medal ha que
receberam este ano foi conquistada na
OBMEP de 2014, pela Escola Municipal
Ambrosina Maria de Jesus do Distrito
Sertão da Bernardina.
Adalberto, 15 anos de i dade,
medalhista de ouro, ainda mora no
Distrito e é filho de José Salvador da
Silva e Maria José Ferreira Silva. Ele tem
mais duas irmãs e um irmão. De uma
família de agricultores, ele se diz gostar
muito de matemática e pretende no
futuro seguir carreira dentro desta área,
como Engenharia Civil, Informática,
entre outras profissões, pois está muito
novo para tomar uma decisão exata do
que pretende seguir, mas acredita que

será mesmo norteada pela matemática.
Adal berto co nta como é para
conquistar essa façanha, que para seus
pais, é motivo de orgulho para toda
família. AOBMEP, na primeira fase é feita
por, cerca de, 18 milhões de estudantes
de todo o país, que segundo ele, são 20
questões. Depois, em média 5% destes
alunos passam para a segunda fase.
Nesta fase, são sei s questõ es
discursivas que o aluno tem mesmo que
provar que co nhece a mat éria e,
posteriorment e, são divulgado s os
resultados e no Rio de Janeiro, dos 18
milhões iniciantes da OBMEP, somente
500 foram premiados. Adalberto afirma
ainda que para esta segunda fase, que
são cerca de três meses, após a primeira,
há treinamento específico para a disputa
e ele agradece mui to a aju da da
Professora Andrea Rosa que muito o
auxiliou nesta vitória.
O estudante conta ainda que, além se
preparar e gostar de matemática, também
dedica as horas vagas, em ajudar sua
família na agricultura. “Mas os estudos
pra mim, vem sempre em primeiro lugar”

frisa e conta muito feliz como foi a
viagem que fez para o Rio de Janeiro.
No dia 19, o Diretor do Departamento de
Educação de Tocos do Moji, Ernane, o
levou para Pouso Alegre, onde sob a
responsabilidade de Josefina Junqueira
Fi gueiredo , se j untou a mais 12
estudantes da região e numa Van foram
até o Aeroporto de Guarulhos e de lá
foram de avião para o Rio de Janeiro. Ele
ressalta que foi a primeira vez que andou
de avião. Lá ficaram hospedados num
Hotel até a cerimônia de premiação no
dia 21, às 15h, que teve a participação
do Ministro da Educação, Renato Janine
Ribeiro e uma palestra com o matemático
Artur Ávila, que ganho u no ano
passado a Medal ha Fi elds de
Matemática em Seul, na Coreia do Sul, o
mais prestigiado prêmio de matemática
no mundo.
A volta foi o mesmo roteiro. Rio/São
Paulo/Pouso Alegre/Tocos do Moji.
Segundo Adalberto, essa viagem foi
muito proveitosa em todos os sentidos,
ele cita o exemplo da conversa (em
inglês) qu e teve com u m casal de

italianos de Florença durante a ida e na
volta com um austríaco de Viena.
Para assistir a premiação, a Prefeitura
de To co s do Moj i, através do
Departamento
de
Educação,
dispo nibilizo u o transporte para o
Diretor do Departamento, Ernane, a
Professora Andrea Rosa e a mãe de
Adalberto, Maria José Pereira.
Esta não é primeira medalha que
Adalberto recebe. No 7º ano, ganhou
Prata, no 8º ano, Bronze e agora no 9º
ano, Ouro. Ele também já ganhou um
Netbook e uma Bolsa de 100 reais
mensais para participar do Programa de
Iniciação Científica em Pouso Alegre.
Ele e seus pais agradecem muito o
apoio da Prefeitura, através do prefeito
Toninho Rodrigues e do Diretor do
Departamento de Educação, Ernane. “Se
não fosse o empenho e a boa vontade
deles, talvez não pudesse presenciar um
momento tão importante na vida de meu
filho. Que Deus os abençoe sempre pelo
carinho que tiveram com a gente”, diz a
mãe de Adalberto. O Estudante também
agradece a Josefina qu e t eve a

responsabilidade de levá-los ao Rio de
Janeiro e a Coordenadora Geral da
OBMEP, Mônica Souza.
Para o prefeito Toninho Rodrigues,
essa conquista deste aluno vem para
incentivar ainda mais sua administração
a investir na Educação, já que sem uma
Educação de qualidade, muitos jovens
ficam sem perspectivas de um futuro
promissor, “o que não é o nosso caso,
pois damos todo apoio e estrutura para
que nossos estudantes se destaquem e
conquistem muitas vitórias por toda a
vida” e acrescenta “parabéns Adalberto
e a Professora Andrea Rosa por levar o
nome de nosso município por todo o
país. Vo cês é que são mo tivos de
orgul ho
para
t odo s
nós
tocosmojienses”.
O Departamento Mu nicipal de
Educação de Tocos do Moji também
parabeniza o aluno Adalberto Aparecido
da Silva e a Professora Andréa Márcia
Ro sa pel a bri lhante co nquista da
medal ha de ouro das Ol impíadas
Brasileiras de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP).

Momentos da
Premição de
Adalberto no Rio
de Janeiro:

Adalberto com seus pais e o Diretor do Departamento, Ernane, em sua residência no Sertão da Bernardina:

CH ALTO FAL ANTES

LS Lúcio Seguros

Consertos e Reformas de

Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

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

Dr. Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)
Cirurigião Dentista
CROMG 19.608

Tel.:(35)3445-1884

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

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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Borda da Mata vai receber evento “Minas ao Luar” em agosto

A Prefeitura de Borda da Mata vai trazer para o município o evento “Minas ao Luar”, organizado pelo Sesc em parceria
com a Globo Minas. O evento acontece na noite de sábado, 22/08/2015, das 20h30 até as 23h na Praça Antônio Megale,
no Centro. O “Minas ao Luar” é realizado sempre de forma gratuita e itinerante, o evento conta com apresentação de uma
banda que promove difusão cultural, preservando a tradição seresteira, ao mesmo tempo em que cultiva e difunde
grandes sucessos do cancioneiro musical popular brasileiro. No repertório, letras e melodias de todos os tempos.

Hospital de Borda da Mata vai ser
inaugurado dia 07 de setembro de 2015
O Hospital de Borda da Mata está em
reformas de adequação conforme as
normas do Ministério da Saúde para
entrar em funcionamento no dia 07 de
setembro de 2015. A obra passa por três
etapas até o completo funcionamento.
A primeira é a abertura do Pronto
Socorro para atendimentos de urgência
e emergência, que já acontece no Centro
de Saúde, no entanto, com leitos de
retaguarda, exclusivos para crianças e
para gestantes e, portanto, mais conforto
a todos os pacientes, evitando, assim,
remoções para outras cidades.
O segundo passo no Hospit al

acontece com o credenciamento de
clínicas médicas no Sistema Único de
Saúde. Os pacientes vão contar com
atendimentos e tratamentos que hoje
são encami nhado s para o utros
municípios, dentro da própria cidade.
A terceira e última etapa a ser realizada
para o completo funcionamento do
Ho spital de Borda da Mata e
atendimento a toda a população é a
reali zação de cirurgias eleti vas e
obstetrícias. Finalmente, a população
vai poder reali zar ci ru rgi as
programadas e as gestantes voltarão a
ter seus filhos no município.

Em constante contato com o Hospital
Regional de Pouso Alegre e com o
consórcio Cisamesp, a P refei t ura
pretende firmar convênios para que
Borda da Mata se transforme em um
polo microrregional de saúde, dessa
forma, os atendimentos nas grandes
cidades serão aliviados, as filas ficarão
menores e o acesso a pacientes de toda
a região vai ser ampliado.
Co m empenho e seri edade, a
Administração Municipal espera em
u m cu rto prazo de t empo que o
ho spi tal passe a ser referência na
região.
PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)

Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Reforma do Hospital para adeuqação conforme as normas do Ministério da Saúde

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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Borda da Mata sedia 2ª
Copinha de Futebol de Base
De 14 a 18 de julho, Borda da Mata recebeu equipes de
jogadores de diversas cidades mineiras para participar da 2ª Copa
de Futebol de Base. Os jogos foram disputados nas modalidades
sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17. As disputas aconteceram no
Estádio Municipal.
Os atletas ficaram alojados na Escola Municipal Benedita Braga
Cobra durante os dias da competição. O evento foi organizado
pelo treinador José Sebastião Filho (Brinquinho) com o apoio
do Setor de Esportes da Prefeitura de Borda da Mata.
Equipes vencedoras:
Sub 11 - Craque do Futuro - Poços de Caldas
Sub 13 – Forcraques Futebol Clube - Borda da Mata
Sub 15 – Cruzeiro Esporte Clube - Betim
Sub 17 – Cruzeiro Esporte Clube - Betim

Segunda Copinha de Futebol de Base realizada durante a Festa de Borda da Mata

Borda da Mata participa de 19º
Encontro Brasileiro de Futsal
Duas equipes de Borda da Mata disputaram o 19º Encontro
Brasileiro de Futsal que aconteceu em Pouso Alegre, entre
os dias 18 a 22 de julho. O evento reuniu equipes dos estados
do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e
Brasília. Os jogos aconteceram na Praça de Esporte
Municipal (Rosão).
Borda da Mata disputou o campeonato das modalidades
sub16 e sub 18. A equipe sub 16 ficou entre as quatro
melhores na categoria da competição. Os atletas foram
acompanhados pelos professores de Educação Física
Regina Moreira, Antônio Oliveira (Totonho), o estudante
de Educação Física Tiago Lopes e o assistente Lucas
Fernando Sanches.

Prefeitura de Borda da Mata
adquire novas carteiras para
todas as escolas municipais
As escolas municipais de Borda da
Mata est ão equ ipadas com novas
carteiras escolares desde julho de 2015.
A aquisição do Departamento Municipal
de Educação totaliza 630 novos jogos
de carteiras escolares (cadeira e mesa) e
26 conjuntos para o professor.
Do total, 330 conjuntos mobiliaram a
Escola Municipal Benedita Braga Cobra.
A Escola Municipal Francisco Souza da
Costa recebeu 150 conjuntos de tamanho
apropriado para a Educação Infantil. Os

demais 150 conjuntos são da Escola
Municipal Diva Ribeiro dos Santos que
serão acomodados na escola nova, que
passa pela finali zação da obra de
ampliação. As mesas e cadeiras de
professor foram divididas entre as três
escolas.
Na E sco la Mu nicipal Ant ônio
Marques da Silva, no bairro Santa Cruz,
todo o mobiliário é novo e do mesmo
modelo dos móveis recebidos para as
demais escolas.

Daura Maria de Sousa
*06/04/1941 +25/07/2015

Hoje eu acordei com saudade do que me foi essencial a vida inteira! Mãe...
Saudade do que meu coração projeta como pessoa para estar comigo.. Vontade do abraço e do cheiro que
eu nem mesmo sei como é, só minha alma pôde sentir em um sonho desses qualquer!
Falta uma estrela nesse meu Luar...
Homenagem de seus familiares!!!
Novas carteiras adquiridas pela Prefeitura de Borda da Mata

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Borda da Mata
fará licitação na modalidade de Carta
Convite nº. 001/2015, tipo menor preço
global, cujo objeto é contratação de
empresa para prestação de serviços de
reforma e manutenção no prédio onde está
localizada a Câmara Municipal de Borda
da Mata conforme projeto básico, planilha orçamentária,
memorial descritivo e cronograma físico-financeiro em
anexo. A abertura dar-se-á no dia 14/08/2015, às 14:00
horas. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos
interessados de 2ª a 6ª feira, das 12 h às 18 h, na Avenida
Wilson Megale, nº. 790 - 3º andar - Centro – Borda da
Mata, CEP 37.564-000. Telefone (35) 3445-1647. –
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA – Presidente da
Câmara Municipal.
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DIRETO DA POLÍCIA
SD PM Junqueira
Duas motocicletas são furtadas de depósito de Auto Socorro
No início de julho, compareceu no Pelotão da PM, P.S. e relatou que no dia
anterior deixou o depósito de veículos por volta das 18h, e que ao retornar no outro
dia por volta das 07h, notou que indivíduos não identificados haviam arrombado a
janela que dá acesso ao interior do galpão, adentraram ao local e furtaram 02
motocicletas. Ele relatou que no local funciona um depósito de veículos do Auto
Socorro Silveira, e que estes veículos foram apreendidos e encontravam a disposição
da Justiça, alegou ainda que não possui segurança particular no local. Mediante ao
exposto o mesmo foi orientado a comparecer na Delegacia de Polícia para maiores
esclarecimentos.

Cidadão é preso por direção perigosa no Distrito do Cervo
No dia 04 de julho, durante operação Blitz de Trânsito Repressiva, a PM abordou
o veículo, placas HLW-1425, o qual era conduzido pelo senhor W.P. Antes do
veículo ser abordado, foram ouvidas da rua onde veio, diversas derrapagens de
Pneu, com arrancadas bruscas e quando já no visual foi visto também o veículo em
velocidade incompatível com a via, colocando em risco os transeuntes que ali
estavam, inclusive os próprios policiais. Após a abordagem do condutor, ele foi
convidado a ser submetido ao teste etilométrico, contudo recusou-se. Após algum
tempo, novamente foi pedido para ele ser submetido ao teste, novamente foi
recusado. Durante a abordagem, a testemunha S.P.C., disse que viu o veículo
conduzido pelo senhor, mais cedo, praticando direção perigosa no mesmo distrito.
Diante do exposto, foram lavradas 02 autuações e o veículo foi removido pelo Auto
Socorro do Xaxa, a CNH e o CRLV foram recolhidos e o cidadão infrator preso em
flagrante delito, sendo garantido todos os Direitos e Garantias Individuais.

Empresário de Borda da Mata tem sítio roubado
perto do Pesqueiro São Mateus
A PM foi acionada no dia 05 de julho, via 190, sobre um roubo ocorrido em um
sítio situado ao lado do Pesqueiro São Mateus. De imediato, a PM descolou até o
local, sendo que no caminho deparou com um Pastor Evangélico, o qual relatou
que foi até o sitio em que V.A. é caseiro, tendo em vista que o mesmo não fora até a
igreja onde tinha um compromisso. Estranhando a sua ausência, resolveu ir até o
sítio para ver o que havia ocorrido. Porém o Pastor deparou-se com a casa toda
revirada e encontrou toda a família trancada no banheiro, dizendo que haviam sido
alvo de um roubo. Em contato com o V.A., este relatou que por volta de 18h30
quando se preparava para ir a igreja, chegaram no sitio aproximadamente sete
indivíduos encapuzados, todos portando arma de fogo, não sabendo o tipo de
armamento. Segundo informações da vítima, os autores estavam à procura do
proprietário do sitio Sr. S.J.B., o qual é empresário na área de gado e venda de
tratores. Os infratores disseram ainda que estavam vigiando o empresário
aproximadamente há seis meses. Que naquela data ficaram sabendo que o
proprietário estaria em um casamento na cidade de Borda da Mata e ficaram a
espreita esperando o momento de rendê-lo, contudo como não o localizaram
resolveram partir para o sítio para esperá-lo, como ele não apareceu, renderam as
vítimas e levaram seus pertences. Em contato com o proprietário do sítio, ele disse
que por volta de 18h, saiu do referido sitio e foi a um casamento em Borda da Mata,
retornado por volta de 21h30 e ao entrar em sua propriedade não notou nada de
estranho, sendo que somente percebeu o ocorrido somente quando a guarnição da
PM chegou ao local. Ele informou que não havia nenhuma quantia de dinheiro
grande em seu sítio e que não suspeita de ninguém com tal intenção. Nenhuma
vitima foi agredida. Elas não souberam informar se os autores estavam a pé ou em
veículos.

Churrasco em família se transforma
em caso de Polícia no centro da cidade
A PM foi acionada a comparecer no centro da cidade, onde estaria ocorrendo
uma briga entre familiares. Já no local, deparou com o autor P.R.S.P. exaltado com
sintomas de embriaguez e com um ferimento na mão direita. Ao ser indagado, relatou
que fazia um churrasco em sua residência com seus amigos. Em dado momento ao
perceber um “empurra empurra” entre um casal de amigos que ali estava, tentou
intervir entrando em vias de fato com o autor E.E.S., porém ao ser retirado por sua
amásia A.A.G., ele disse que ficou irritado e desferiu um soco na porta de vidro da
sala, vindo a se auto lesionar com um corte no dedo mindinho da mão direita, sendo
atendido no Pronto Socorro local. O casal envolvido no atrito dentro da residência,
saiu do local num veículo, cor branca, sendo abordado por outra Guarnição, onde
seu condutor foi identificado como E.E.S., sendo abordado e encaminhado ao Pronto
Socorro. Foi constatado que o veículo estava com a documentação atrasada, diante
da infração o veículo foi removido pelo guincho credenciado Auto Socorro Xaxa,
até pátio próprio e confeccionado 01 autuação referente a infração. Durante
intervenção na residência foi encontrado 01 pequena barra prensada de uma
substância escura semelhante a maconha, que P. confirmou ser para seu uso. Em
contato com K.M.M.B., esposa de E.E.S., ela relatou que não houve nenhum tipo
de agressão e sim um simples desentendimento.

Ladrão rouba bolsa de senhora próximo
da Delegacia de Polícia Civil
No dia 06 de julho, compareceu no Pelotão da PM, a vítima S.C.P.S., a qual
informou que transitava pela Avenida Alvarina Pereira Cintra, próximo a Delegacia
de Policia Civil, momento em que apareceu um rapaz de boné xadrez o qual passou
por ela correndo e puxou de sua mão uma carteira de couro contendo em seu
interior sua RG, conta de luz, água e ainda R$ 50,00 em dinheiro; a vitima não sobe
informar maiores dados do autor, simplesmente que usava boné xadrez. Diante do
fato a PM deslocou em rastreamento na tentativa de localizar o infrator porém não
foi localizado.
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Borda da Mata comemora 91 anos de emancipação
político-administrativa com sete dias de festa
Mais uma vez, a Festa de Aniversário de Borda da Mata superou as expectativas de toda a população e visitantes que passaram pelo
município nos dias 10 a 16 de julho de 2015. Com shows todos os dias e uma estrutura exemplar de praça de alimentação, parque,
barracas, segurança e limpeza, a festa comemorou os 91 anos de emancipação político-administrativa de Borda da Mata.
Com apresentações da Banda Master, A Zorra, Banda Lex Luthor, Lourenço & Lourival, Gabriel Lorenzato, The Beatles
Abbey Road, Pedro Paulo & Alex e Paula Toller, a praça ficou lotada todos os dias, especialmente na véspera do
feriado municipal, 15/07/2015, com cerca de 20 mil pessoas.
O prefeito Edmundo Silva Junior agradece o empenho da Polícia Militar que garantiu a segurança do evento,
juntamente com o reforço de seguranças particulares contratados e acima de tudo pelo comportamento
de todos que aproveitaram a festa de maneira responsável.

Confira os principais momentos da Festa:
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Escolinha de futebol de Bom Repouso recebe outras escolinhas para amistosos
A Escolinha de
Futebol Meninos de
Ouro de Bom Repouso
recebeu no dia 27 de
junho, a Escolinha
CEFAC de Consolação
para um amistoso e no
dia 11 de julho, quem
esteve enfrentando a
escolinha de Bom
Repouso, coordenada
pelo Professor Renê,
foi o time de São
Caetano em São Paulo.
Obs. Na próxima
edição a cobertura
completa da Copinha
de Futebol de Menores
de Bom Repouso.
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CRAS de Bom Repouso exibe mais um filme dentro do “Projeto Cinema na Praça”
No dia 18 de julho, aconteceu em Bom Repouso, mais uma apresentação do
“Projeto Cinema na Praça” que é uma parceria entre a Prefeitura e o CRAS. Desta
vez o filme exibido no centro da cidade foi “Cinderela” que alegrou a criançada.

Não importa o Tamanho da Montanha . . .Ela Nunca Poderá Tampar o Sol ! ! ! - Deus

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

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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Acidente na MG-884 em
Bom Repouso deixa três
mortos e um ferido
Eles foram atropelados por um caminhão
quando iam a pé à Aparecida-SP
Um acidente no dia 24 de julho,
deixou três mortos e um ferido na MG884, em Bom Repouso.
Segundo a Pol íci a Mili tar, um
caminhão atingiu um grupo que seguia
em romaria a Aparecida-SP.
Uma das vítimas, o Sr. Bento Andrade
Brandão , foi encaminhada para o
Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em
Pouso Alegre-MG e as outras três
morreram no local, sendo o Sr. Belizario
Crispim Andrade - 79 anos, o Sr. Luiz

Pereira de Morais - 80 anos e o Sr. Braz
Belizario dos Santos - 78 anos, todos de
Bom Repouso.
“O motorista do caminhão disse que
o reflexo do sol ofuscou a vista e ele
não conseguiu enxergar o grupo na
pista”, informou o Policial Militar, Cabo
Batista.
O atropelamento aconteceu por volta
das 7h na altura do km 5. A romaria era
formada por 19 homens.
Fonte: PMMG

Foto: Alberto Alebrante

Publicações da Câmara Municipal
de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 12/2015
“Dá nome ao logradouro que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Rua Sebastião Pereira de Rezende” que se inicia na Rua João Olívio Megale e
termina na Rua Capitão Cipriano de Castro, no bairro Nossa Senhora Aparecida.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor.
Borda da Mata, 10 de abril de 2015.

Proposição de Lei nº 13/2015
“Dispõe sobre a Concessão de direito real de uso de bens públicos e dá outras providencias”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar, com a Associação dos Artesãos Fruto da Terra e a
Associação Comercial e Industrial de Borda da Mata, Contrato de Concessão de direito real de uso do imóvel
publico, prédio da Estação Ferroviária, situado na Avenida Magalhães Pinto, nesta cidade.
Parágrafo único - fica assegurado à concedente o domínio do bem concedido e às concessionárias apenas a
transferência da sua posse, podendo retomá-lo a qualquer momento, mediante comum acordo ou ao termino do
prazo da cessão de uso.
Art. 2º - A concessão de direito real de uso de que trata esta Lei se dará pelo prazo de 10 (dez) anos, e poderá ser
renovado, se houver interesse da Administração, pelo mesmo período ou outro período diverso do estipulado.
Art. 3º - O imóvel da presente Concessão de direito real de uso deverá ser utilizado, exclusivamente, para
funcionamento da Exposição dos produtos dos Artesãos e divulgação da Indústria e Comercio Bordamatense;
Parágrafo único – A utilização do bem para finalidade diversa da prevista acarretará a imediata revogação da
presente Concessão, sem que qualquer indenização seja devida à beneficiaria, seja a que título for.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 10 de abril de 2015.

Proposição de Lei nº 14/2015

Local onde ocorreu o acidente

“Revoga o § 1° do artigo 14 da lei 1.856/2014”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Revoga-se o §1° do artigo 14 da lei n°1.856/2014 que Instituiu o Programa Municipal de Combate e
Prevenção da Dengue.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 10 de abril de 2015.

Proposição de Lei nº 15/2015
“Concede reajuste do cartão alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Borda da Mata e dá outras
providências”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e
eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o reajuste do cartão alimentação dos servidores da Câmara Municipal no importe de 50%
(cinquenta por cento).
Borda da Mata, 12 de maio de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

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

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata

Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Paula Coutinho Moraes
ria Dra. AnaOAB/MG
o
lt
u
s
107.598
e Con

Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

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

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

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.
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Prefeitura de Bom Repouso inicia Projeto de
restauração do Parque Nossa Senhora das Graças
A Prefeitura de Bom Repouso deu início neste
mês de julho no Projeto Nossa Senhora das Graças.
Este projeto inclui uma restauração do local como
pintura, calçamento e reforma geral. A imagem já
atrai muitos turistas para a cidade e com essa
restauração, a Secretaria de Turismo, através do
Secretário de Turismo, espera aumentar ainda mais
o fluxo de visitantes. “É um dos pontos turísticos
religiosos mais bonitos do Sul de Minas, por isso,
quem não conhece merece fazer uma visita, que com
certeza, não vai se arrepender”, frisa
Alessandro Crispim.

Parque Nossa
Senhora da
Graças

Fotos: Ederson dos Santos

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

Lizângela Bueno oferece
para fazer faxina.
Telefone:(35)9748-1619
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BORDA DA MATA - MG JUIZ DE DIREITO: HÉLIO WALTER DE ARAÚJO JÚNIOR ESCRIVÃ JUDICIAL: SOLANGE COBRA RIBEIRO DUARTE EDITAL EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TODOS OS CREDORES E INTERESSADOS. BEM COMO PARA O PÚBLICO EM GERAL. COM PRAZO DE 15 DIAS. EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO Nº 0009302-39.2015.8.13.0083. Em que
figura como Requerente: ANATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.243.959/0001-09, com sede à Rua Simpliciano Dias de Oliveira n. 150, Bairro São Benedito, CEP: 37564-000, na cidade de Borda
da Mata - MG. O Doutor Hélio Walter de Araújo Júnior, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Borda da Mata/MG, na forma da Lei. etc. FAZ SABER a todos os credores e interessados, bem como para o público em geral que
por este juízo e respectivo Cartório Judicial, tramita a Ação de RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrada sob o nº 0009302- 39.2015.8.13.0083. Distribuída em 26/01/2015 no valor de R$ 12.785.000,00, requerida por ANATEX INDÚSTRIA
E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.243.959/0001-09, com sede à Rua Simpliciano Dias de Oliveira n. 150, Bairro São Benedito, CEP: 37564-000, na cidade de Borda da Mata - MG. Alegando a Requerente em resumo
que: Em decorrência do elevado custo financeiro de empréstimos tomados, bem como da escassez de crédito para fomento de suas operações, passou a enfrentar problemas de atrasos no cumprimento de suas o brigações. Para a superação
da crise financeira enfrentada, mostra-se imprescindível o processamento da Recuperação Judicial, em atendimento aos princípios da função social das empresas e do estímulo a atividade econômica, nos estritos moldes do disposto no art.
47 da Lei 11.101/05 e no art. 170 da Constituição da República. Pretende-se com o presente pedido a superação da situação de crise econômico-financeira atualmente enfrentada de modo a preservar a atividade empresarial enquanto unidade
econômica e fonte de empregos diretos e indiretos. A inicial foi instruída com os documentos exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005. Pelo Exmo. Sr. Dr. Hélio Walter de Araújo Júnior. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Borda
da Mata/MG. Foi proferida em 01/07/2015 a r. decisão de fls. 263/265, transcrita a seguir: ANATEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ 04.243.959/0001-09, requereu a recuperação judicial em 26/06/2015.Os documentos juntados
aos autos comprovam que a requerente preenche os requisitos legais para requerimento da recuperação judicial, conforme art. 48 da Lei 11.101/05. A petição inicial foi adequadamente instruída, nos exatos termos exigidos pelo art. 51 da
Lei 11.101/05. Em síntese, o pedido está em termos para ter o seu processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de superação da “crise econômicofinanceira” da devedora. Pelo exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, DEFIRO o processame nto da recuperação judicial da empresa ANATEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI e, portanto, decido: 1- Como administrador
judicial (art. 52, I e art. 64) nomeio CLAUDINEI FERREIRA MOSCARDINI CHAVASCO EIRELI, CNPJ 14.504.360/0001-35, com endereço na Rua Dr. Mario Mendes Magalhães, nº 120, Bairro Santa Rita I, na cidade de Pouso Alegre,
para fins do artigo 22, III, devendo ser intimado pessoalmente, para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o termo de compromisso, pena de substituição ( arts. 33 e 34 ), nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei 11.101/05, sugerindo
seus honorários; 1.1)- Deve o administrador judicial informar o juízo a situação da empresa em 10 dias, para fins do art. 22, II, “a” (primeira parte) e “c”, da Lei 11.101/05. 1.2)- Caso seja necessária a contratação de auxiliares (contador,
advogados etc.) deverá apresentar o contrato;. 2)- Nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/2005, de termino a “dispensa da apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para contratação com o
Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”, no caso, a devedora, observando-se o art. 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido da expressão “em Recuperação Judicial”, oficiandose, inclusive, a JUCEMG, para as devidas anotações. 3)- Determino, nos termos do art. 52, III, da Le i 11.101/2005, “a suspensão de todas as ações ou execuções contra a devedora”, na forma do art. 6º da LRF, devendo permanecer “os
respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos § § 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 dessa mesma Lei”, providenciando a devedora as
comunicações competentes ( art. 52, §3º). 4)- Determino, nos termos do art. 52, IV da Lei 11.101/2005, à devedora a “apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de
seus administradores”. 5)- Expeça-se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos (LRF, art. 52, V), providenciando ela os respectivos endereços, no
prazo de 10 dias, bem como o encaminhamento das cartas. 5.1)- Da mesma forma, deve a devedora comunicar o endereço das Fazendas Estaduais e Municipais dos locais onde possuam filiais, Ca 6)- O prazo para habilitações ou divergências
aos créditos relacionados (pela devedora) é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do respectivo edital ( LRF, art. 7º, § 1º ). Dessa maneira, expeça-se o edital a que se refere o art. 52, § 1º da LRF, onde, para conhecimento de todos os
interessados, no qual deverá constar, também, o passivo fiscal, com advertência dos prazos dos art. 7º, § 1º, e art. 55, da LRF, providenciando a sua publicação, no prazo de 10 dias, observando-se o art. 191 da LRP. 7)- Eventuais habilitações
ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora ( art. 7º, § 2º ), que são dirigidas ao administrador judicial, deverão ser protocoladas na Secretaria da Vara Única da Comarca de Borda da Mata, no Fórum Mario Martins, Rua
Rio Branco nº 40, centro, Borda da Mata/MG, de segunda a sextafeira, no horário de atendimento ao público, que cuidará de entregar ao administrador judicial. Observo, neste tópico, em especial quanto aos créditos trabalhistas, que para
eventual divergência ou habilitação é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado. 8)- O plano de recuperação judicial
deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma do artigo 33, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência. 8.1 - Com a apresentação do plano, expeça-se edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/
05, com prazo de 30 dias para as objeções. 9)- Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo administrador judicial, a legitimidade para apresentar tal objeção será daqueles que já constam do edital da devedora e que tenham
postulado a habilitação de crédito. 10)- Com o deferimento do processamento da recuperação judicial há a suspensão de todas as ações e execuções, incluídos os débitos da recuperanda com as empresas pr estadoras de serviços essenciais,
tanto as públicas como as privadas, como fornecimento de água, energia elétrica, conexão de internet, telefonia e transportes, exclusivamente em relação aos débitos vencidos até a data do pedido de re cuperação judicial, pois os posteriores
deverão ser pagos normalmente pela recuperanda. Assim, deve ser deferido os pedidos de urgência, incidental neste processo de recuperação judicial e, indevidamente, formuladas em cautelares apensas, as quais tiveram a inicial indeferida
( autos nºs 0009393-32.2015.8.13.0083; 0009401- 09.2015.8.13.0083; 0009419-30.2015.8.13.0083 ). Oficie-se, então, às empresas mencionadas nas cautelares em apesno, para que referidas empresas se abste nham de interromper o
fornecimento de serviço de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, telefonia móvel, conexão de internet, em razão das dívidas sujeitas à recuperação judicial e pelo prazo de 180 dias a contar desta, ressalvado o dever da recuperanda em
arcar com os débitos posteriores e vincendos ao longo do processamento da recuperação judicial, por constituírem tais pagamentos indícios mínimos da viabilidade de sua recuperação. Oficiem-se à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, TELEMAR
NORTE LESTE S/A ( OI), TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ), e às fornecedoras de internet com a notícia da presente decisão. Nesse sentido, colaciono precedente da E. Câmara Especializada do Eg. Tribunal de Justiça de SP ( AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 626.279-4/1-00), relatado pelo Des. Elliot Akel, no qual consta: “ No âmbito da recuperação judicial, esta Câmara Especial já teve oportunidade de apreciar questão análoga, no julgamento do Agravo de Instrumento
nº 457.582.4/8 (j. 18.10.2006), sob a segura relatoria do Des. Romeu Ricupero, em cujo voto condutor consignou-se: “ora, como é óbvio, a se permitir o corte no fornecimento de energia elétrica ( como também de gás e água), por débitos
anteriores não pagos, estar-se-ia inviabilizando, no nascedouro, independentemente de outras considerações, a tentativa de superação da crise econômico-financeira da agravante”. No mesmo sentido: Agravos de Instrumento 465.743.4/
7, 465.821.4/3, 631.556- 4/8 e 601.507-4/0, entre outros dos quais fui relator”. 11)- Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Borda da Mata, 01 de julho de 2015. Hélio Walter de Araújo Júnior - Juiz de Direito. Posto isso, segue abaixo
a relação nominal de credores com os respectivos valores e classificação de cada crédito. Nos termos do parágrafo 1º do art. 52 da Lei 11.101/05: CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS: CLASSE I- CREDORES TRABALHISTAS: ANA PAULA
SILVA R$ 2.027,82; BENEDITA MARCIA BRANDÃO R$ 5.016,12; MONIQUE BELLI RUTTER SALLES R$ 3.581,16; JOSIANE DE FATIMA PEREIRA R$ 4.795,23; DANILO RUFINO DE FREITAS R$ 11.992,00; MARCOS
ZANETTI R$ 26.502,88; LETICIA SOUSSIN SANTOS R$ 4.315,19; LEANDRO FRANCISNEI LOPES R$ 6.856,99; JOÃO CARLOS OLIVEIRA DE MEDEIROS R$ 2.876,80; ANDRÉ LIMA DE SOUSA R$ 3.709,54; CECILIA CALDAS
DA SILVA VENANCIO R$ 9.091,09; DANILO HENRIQUE DOS SANTOS R$ 4.261,19; FABIO FERNANDO ROSA R$ 3.011,52; IZARINA FATIMA DA SILVA R$ 8.267,94; JAQUELINE GIZELE DIAS R$ 6.644,42; JOÃO DOS SANTOS
Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Terça-feira, 21 de julho de 2015 dje.tjmg.jus.br Edição nº: 130/2015 Página: 18 de 87 JUNIOR R$ 8.376,55; JUCELINA DONIZETE DO CARMO CAETANO R$ 7.875,71; JUSSARA BENTO
FIGUEIREDO SILVA R$ 1.951,21; LEILA VIRGINIA DE OLIVEIRA R$ 8.091,92; MARIA AUXILIADORA DA SILVA R$ 7.794,20; MARIA DO CARMO AUGUSTO R$ 7.763,55; OCTAVIO PENHA MARANGÃO R$ 2.998,40; DENISE
FLORIANO SOUSSIN R$ 5.293,28; DIOGO ESTEFANO DO NASCIMENTO R$ 4.953,81; GABRIELA DO ROSARIO GUISSE R$ 13.250,00; TOTAL R$ 171.298,52 - CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: AMARAL IND E
COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA R$ 41.862,10; ANTEX LTDA R$ 15.113,91; ASSENCIO ARTEFATOS PLASTICOS EIRELLI R$ 36.167,24; AVANTI IND. COM. IMP. E EXP. LTDA R$ 136.685,72; BANCO BRADESCO AGÊNCIA 6119 R$ 663.320,93; BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1657-8 R$ 3.698.787,97; BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1657-8 CAMPAIOLI SLR R$ 158.222,39; BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1657-8 FINIMP R$
1.112.759,69; BANCO HSBC - AGÊNCIA 0679 R$ 171.900,46; BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A R$ 420.016,18; BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA R$ 16.222,11; CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1685 R$ 3.502.413,43; CARTONAGEM PINHALZINHO LTDA R$ 52.133,79; CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A R$ 69.269,24; CIA FIAÇÃO TECELAGEM DIVINOPOLIS FITEDI R$ 74.124,46;
COM. CAIXA IND. E COM. DE EMBALAGENS R$ 50.167,92; COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNANBUCO - CITEPE R$ 6.596,50; COOPERATIVA DE TRAB MEDICO POUSO ALEGRE UNIMED R$ 10.016,82;
CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA R$ 124.969,46; DIAMINAS PROD. PARA CONSUMO LTDA R$ 1.555,25; EMPLAFLEX BEM. PLASTICAS FLEXIVEIS LTDA R$ 111.052,03; EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS CEOFI-SP R$ 4.824,44; ETIQUETAS OURO FINO LTDA R$ 26.362,50; EUROTEXTIL COM. IMPORTAÇÃO S.A R$ 200.823,59; FABIO LUIZ SILVERIO R$ 4.750,00; FIAÇÃO ALPINA LTDA R$ 50.949,75; FIAÇÃO
ITABAIANA LTDA R$ 31.540,94; FICAMP S/A IND. TEXTIL LTDA R$ 36.110,34; FITAS FLAX IND. E COMÉRCIO LTDA R$ 783,00; GRAFICA AMARAL EMBALAGENS E EDITORA LTDA R$ 74.837,84; GRAFICA EDITORA
ADONIS LTDA R$ 30.946,60; GURU SISTEMAS LTDA R$ 500,02; HBTEC PROJETOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA R$ 448,36; IMPERIO DA CONSTRUÇÃO LTDA R$ 1.945,79; INCOFITAS IND. E COM. LTDA R$
1.438,40; INTERSYS INFORMATICA LTDA R$ 8.406,00; IRMÃOS CAIO COM. E ALGODOEIRA LTDA R$ 88.659,69; ITAÚ UNIBANCO S.A R$ 407.901,09; JORSA EMBALAGENS LTDA R$ 56.246,21; JUNQUEIRA RABELO SERV
BALAN ALINH LTDA R$ 160,00; KAVICOM IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA R$ 138.960,00; KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA R$ 18.000,00; KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA R$ 20.988,27; LOPES COM. REPRES.
TEXTEIS LTDA R$ 2.772,28; MAIORAL TEXTIL LTDA R$ 71.503,42; MARIA AP. DA COSTA FERREIRA R$ 1.200,00; MARKA TEXTIL LTDA R$ 67.086,68; MERAKI CONSULTORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA R$
2.148,81; MODATEK E AREF TEXTIL LTDA R$ 4.598,16; NOVO VALE TRANSPORTE LTDA R$ 4.627,58; NUTRIMINAS ALIMENTAÇÃO EM EMPRESAS LTDA R$ 38.968,66; OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A R$
4.381,81; PEBLO IND. E COM. EMBALAGENS LTDA R$ 39.369,21; PERFIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA R$ 4.540,00; PEROZZI DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA EPP R$ 4.500,00;
PLASTICOS ALKO LTDA R$ 1.915,13; PLASTVINIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA R$ 26.009,85; POSTO CAIÇARA BORDAMATENSE LTDA R$ 5.092,72; PROSOFT TECNOLOGIA S.A R$ 771,10; QTEX IND E COM DE
FIOS E TECIDOS LTDA R$ 43.561,44; QUALITY BENEFICIADORA DE TECIDOS LTDA R$ 14.728,03; R.A. AVIAMENTOS LTDA R$ 36.478,24; ROZAC COM. E EXP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA R$ 116.637,03;
SALTORELLI TINTURARIA TEXTIL LTDA R$ 41.710,91; SIMÕES E BARRETO LTDA R$ 328,00; SINTERAMA DO BRASIL LTDA R$ 19.235,41; TAGLOG SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA R$ 1.644,34; TASA TINTURARIA
AMERICANA LTDA R$ 33.083,12; TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 4.500,00; TEXMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS TEXTEIS LTDA R$ 4.270,08; TEXTIL REICHLE LTDA R$ 27.995,60;
TEXTIL SUBLIPAPER LTDA R$ 22.974,36; TINTURARIA BELA VISTA LTDA R$ 39.398,68; TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA R$ 3.834,92; TRILHO SUISSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.008,71; UNIFI DO
BRASIL LTDA R$ 177.546,30; VIVO TELEFONICA BRASIL S.A R$ 3.985,47; WGR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA R$ 1.511,58; ZUCOLLORS IND. E COMERCIO LTDA R$ 2.408,00. TOTAL R$ 12.555.266,06 - CLASSE IV CREDORES QUIROGRAFÁRIOS MICROEMPRESÁRIOS E EEP (LEI COMPLEMENTAR 147/2014): ADEMIR DE SOUZA R$ 9.479,00; AGÊNCIA DE TURISMO BORDAMATENSE LTDA ME VIBOTUR R$ 576,00; ALCIDES
ALBANO MARTINS ME R$ 18.513,20; ARTES GRÁFICAS POPULAR LTDA ME R$ 2.320,00; CELLY MARIA LEOPOLDINA DE FREITAS ME (TECIDOS CONFIANÇA) R$ 287,48; COMERCIAL TEXTIL LTDA ME R$ 44.248,96;
COPIA 3 LTDA ME R$ 2.990,00; DICASTRO CORT. E ACESS. LTDA ME R$ 117.000,00; F VENANCIO ARTEFATOS DE PAPEL EPP R$ 5.858,71; HEALTHY SERVIÇOES MEDICOS LTDA EPP R$ 1.061,34; JESUS DOS ANJOS
LOPES ME R$ 1.150,00; JESUS FABIANO DE ALMEIDA E CIA ME R$ 43.642,26; JOTA LAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME R$ 10.005,05; LEANDRO DAMIÃO REBOUÇAS R$ 700,00; MARIA APARECIDA DOS
SANTOS ME R$ 25.145,00; MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 2.955,62; N&C LOGISTICA LTDA EPP R$ 909,53; OLIVEIRA E MARRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA R$ 32.374,45; PA ETIQUETAS E
SUPRIMENTOS LTDA R$ 540,00; PADUA E SILVA REPRESENTAÇÕES LTDA ME R$ 7.189,62; PARCERIA REPRESENTAÇÃO LTDA R$ 3.364,72; PFS IND. E COM. DE GRANULADOS E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME
R$ 22.576,50; PIL PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA ME R$ 2.648,62; PRACORTINA COMERCIAL LTDA ME R$ 14.800,00; RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA ME R$ 4.810,80; SANFLEX CONFECÇÕES DE EMBALAGENS
LTDA ME R$ 49.492,57; SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP R$ 4.428,89; SISTEXTIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI R$ 1.144,05; TIAGO PIO SOUZA CORTINAS ALMOFADAS ME R$ 771,00; TRANSPORTADORA J.W.S.
LTDA ME R$ 5.728,60; TUDINHO FOTO E VIDEO ME R$ 2.070,00; ZENILDA MARIA SIQUEIRA DE MORAES 07974824662 ME R$ 12.357,50. TOTAL R$ 451.139,47. Pelo presente ficam os credores cientificados de que terão
o prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste edital para apresentarem extrajudicialmente ao Administrador Judicial: CLAUDINEI FERREIRA MOSCARDINI CHAVASCO EIRELI ME (IDET PESQUISAS EMPRESARIAIS), na
pessoa de seu representante legal CLAUDINEI FERREIRA MOSCARDINI CHAVASCO, inscrito na OAB/MG 89.651. Com endereço na Rua Dr. Mário Mendes Magalhães, 120, Santa Rita I, Pouso Alegre/MG, CEP 37550-000. Contato:
(35) 3425-0059/ (35) 3425-8882. Endereço eletrônico: www.idetpesquisas.com.br/recuperacao-anatex. E- mail: recupera@idetpesquisas.com.br. Ficam ainda advertidos os credores que terão nos termos do art. 55 da Lei 11.101/05, o prazo
de 30 (trinta) dias contados da publicação da segunda relação de credores promovida pelo Administrador Judicial nos termos do art. 7º parágrafo 2º da Lei 11.101/05 para apresentarem suas objeções ao plano de recuperação judicial. E para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância. Mandou o MM. Juiz expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nessa cidade e comarca de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,
aos 20 de julho de 2015.
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TRIBUNA POPULAR

Prefeitura de Borda da Mata oferece atendimento
específico para solicitação de iluminação pública
Serviço de atendimento ao consumidor com telefone 0800 é instalado para atender casos exclusivos da iluminação pública
Para todo e qualquer pedido acerca da iluminação pública em Borda da Mata, o cidadão pode ligar para o número 0800 033 1825 ou
ainda enviar um whatsapp para o número (35) 8978 5606 com as informações: cidade, nome, rua e número da casa mais próxima da
origem do problema, que pode ser uma lâmpada apagada, por exemplo.
O atendimento é das 7h às 19 horas. Com esse serviço é possível direcionar o reparo de lâmpadas queimadas ou lâmpadas acesas durante o dia.

V Conferência Municipal de Saúde de Borda da Mata elabora
propostas de aperfeiçoamento do serviço no município
A Conferência Municipal de Saúde
de Borda da Mata, realizada no dia
22/ 07/20 15, reuni u cerca de 150
pessoas, entre funcionários da Saúde
Mu ni ci pal , represent ant es de
entidades, autoridades e comunidade.
Co m o tema “Saú de P ú bl i ca de
qu al i dade para cui dar bem das
pessoas: direito do povo brasileiro”,
a secretária de saúde, Nádia Maria

do s Sant o s Pádu a, ressal t ou a
importância e evidência do SUS na
vida das pessoas, pois o serviço é
utilizado por todo s os brasileiros,
mesmo que i nconscient emente, a
exemplo da vigilância sanitária que
atua em todos os estabelecimentos, a
epidemiologia com as campanhas de
vaci nação , ent re o ut ros servi ço s
essenciais prestados exclusivamente

pelo Sistema Único de Saúde.
Na o casi ão , a vi ce-prefei t a
Ro sangel a Rocha Mo nt ei ro , deu
posse ao s membros do Co nselho
Municipal de Saúde, indicados nas
pré-conferências. Compuseram a mesa
de ho nra do event o, o diret or do
P ront o At endi mento Muni ci pal ,
Dorival Carlos Borges, a vice-prefeita
Rosângela Rocha Monteiro, o diretor

de Administração Geral da Prefeitura,
Céli o Cabral e o vereado r
representante da Câmara, Benedito
Artu r. E st i veram present es na
conferência também os vereadores
Jo rge Pereira, Ant ô ni o Al bano e
Magali Ribeiro.
Após a explanação sobre o tema pela
secretária de saúde, os coordenadores
de cada setor da Saúde falaram sobre

Conferência Municipal de Saude de Borda da Mata

os sub temas da conferência. Com base
nas expl icações apresent adas, o s
parti cipant es formaram grupos de
trabal ho para discuti r propo stas e
elaborar metas a serem atingidas pelo
município pelos próximos quatro anos,
além disso, foram indicadas quatro
pessoas para representar Borda da
Mata na Co nferência E st adual de
Saúde.

