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Neste Natal, deixe Jesus nascer novamente
em seu coração, pois Ele veio ao mundo

para remover todo e qualquer obstáculo que
nos impeçam de chegar ao Pai!

FELIZ NATAL E PRÓSPERO
ANO NOVO A TODOS

AMIGOS E CLIENTES DO
GRUPO IPÊ MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO.

Prefeitura de Borda da Mata alerta população sobre
o risco de uma epidemia de Dengue e Zika Vírus

Para combater esse mosquito e evitar uma epidemia
que pode atingir todo o país, a Prefeitura está realizando
um “Bota Fora da Dengue” em que consiste em limpar
todas as casas que podem ter possibilidade de ter focos
do mosquito. Esse Bota Fora está sendo feito agora em
dezembro e, segundo o Encarregado da Limpeza Urbana,
Daniel Ribeiro, toda a população deve colaborar e colocar
tudo que possa acumular água para fora de casa e ligar

para 99816-7685 que ele manda recolher

imediatamente. Ele diz que pode ser móveis, vasos, entre
outras coisas, a única coisa que não recolhe neste “Bota
Fora” é resto de materiais de construção.
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Alunos e professora da Rede Pública Municipal de
Ensino de Tocos do Moji recebem homenagens pela
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Operação Natalina da Polícia Militar reforça a
segurança nos pontos de comércio de Borda da Mata
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Vereador Juarez  é eleito
Presidente da Câmara
Municipal de Borda da

 Mata para o ano de 2016

Nova Mesa Diretora da
Câmara de Borda da
Mata: Válter Barbinha -
Secretário; Juarez -
Presidente; Painho - Vice-
Presidente.
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Um bom Natal,
PROSPERIDADE no novo
ano e que vocês alcancem
todos seus objetivos. Que

Deus, em sua infinita
bondade, abençoe e encha
de paz nossos corações na

noite de Natal.Boas
Festas!!! São os votos do

Tribuna Popular.

São nos pequenos gestos e
atitudes do nosso dia-a-dia

que devemos proporcionar o
mínimo de alegria e

compreensão a todos que nos
cercam. Que o espírito

natalino encha os nossos
corações. Boas Festas!!!

São os votos do Vereador
Jucemar Pereira de Siqueira(Painho)

Crise e reeleição
Como falta menos de um ano para as

eleições municipais, uma dúvida começa
a tirar o sono dos atuais prefeitos, em
especial daqueles que desejam mais um
mandato: até que ponto a crise
econômica atual pode afetar o seu
projeto de continuar à frente da
Prefeitura por mais quatro anos? Ainda
mais agora que o TCU condenou, por
unanimidade, as “pedaladas fiscais” da
atual Presidente da República.

São inúmeras as variáveis que podem
levar um prefeito a ganhar ou a perder a
reeleição. E isso muda muito de um
município para outro. Pesa a capacidade
política do prefeito, sua competência (ou
incompetência) na condução da
administração municipal, o nível escolar
dos eleitores e seu interesse pelo pleito,
a mídia local, as organizações da
sociedade, o volume de recursos
financeiros colocados na campanha, etc.
Mas, nos tempos atuais, depois dessa
histórica decisão do TCU, uma variável
importante será aquela que dará ao
eleitor a exata dimensão do grau de
responsabilidade fiscal com que o atual
prefeito vem dirigindo sua cidade.

Portanto, finanças saudáveis podem
se constituir numa alavanca decisiva
para a reeleição, da mesma forma que
um município quebrado, endividado,
caloteiro, negligente na arrecadação de
suas receitas pode ser um indicativo,
por si só, de que o prefeito terá poucas
chances de se reeleger. Dificilmente o
eleitor vai aceitar as intermináveis
desculpas de que o mau desempenho
do prefeito decorre da falta de dinheiro;
que tudo é culpa do governo federal,
que fica com a maior parte dos recursos.

De fato, nosso modelo de federalismo

fiscal é anacrônico, não direciona as
receitas públicas na proporção das
responsabilidades que a Constituição
impõe a cada ente da Federação. É um
modelo injusto, causador de
desigualdades que emperram o
desenvolvimento do País. Temos no
Brasil municípios muito ricos, com alta
arrecadação, mas outros há, e são
muitos, em que os recursos públicos que
auferem não são suficientes para a
prestação de serviços com o nível de
qualidade exigido pela população.

A despeito dessas desigualdades, com
muito ou pouco dinheiro, o que vale é a
qualidade da gestão, pois gastos só
podem ser realizados na proporção dos
recursos efetivamente auferidos. Causar
rombos orçamentários, estourar o
endividamento, não é solução, já que
logo adiante virão as consequências,
certamente danosas para a
administração e para a própria imagem
política do Prefeito. Estamos no meio de
uma grave crise econômica, anunciada
há um bom tempo, com reflexos diretos
na gestão orçamentária e financeira dos
municípios, particularmente pela perda
de receitas.

Se a gestão for boa, as dificuldades
serão identificadas em tempo hábil para
adoção de medidas corretivas, pois as
receitas não caem sem aviso prévio.

O Prefeito que não estiver atento a
esses movimentos e negar-se a tomar
atitudes firmes e corretas, mesmo que
impopulares, estará não só prejudicando
a sua cidade, mas também criando sérios
obstáculos para seu projeto de reeleição.

 * José Carlos Polo é economista e
consultor da Conam Consultoria em
Administração Municipal Ltda

Campanha - Novembro Azul – Borda da Mata

O Evento “Novembro Azul” em Borda da Mata foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, no Coreto
Municipal, dia 29/11/2015 das 08h às 12h. Foram ofertadas orientações sobre saúde, alimentação saudável,

higiene bucal, combate ao mosquito da Dengue, além de aferição da Pressão Arterial, administração de vacinas e
medição do índice de massa corpórea. Aos que necessitavam, agendado consulta médica para avaliação e

solicitação de exames específicos. Ao todo, passaram uma média de 100 homens em atendimento.

Campanha Novembro Azul – Tocos do Moji

Em parceria, CRAS com Estratégia Saúde da Família, realizou–se uma palestra educativa e preventiva a saúde dos homens  na
Câmara Municipal de Tocos do Moji. A palestra foi realizada pelo Dr. Rogério Mendes Grandes, abordando diversos temas,

entre eles tabagismo, alcoolismo, atividade física, educação alimentar, câncer de próstata e câncer de pele, focando a
importância dos homens de se prevenirem.

F E L I Z  2 0 1 6 ! ! !

Combate do Mosquito da
Dengue em Borda da Mata segue
intensa pela Vigilância em Saúde
Tendo em vista a chegada das chuvas,

o aumento do número de mosquitos
circulantes e a introdução de novas
doenças como o Zika Vírus, a equipe da
Vigilância em Saúde de Borda da Mata
está trabalhando intensivamente para
minimizar os danos causados por este
agravo. Os agentes da Dengue estão
trabalhando aos sábados e à noite, até
20h, parcerias estão sendo feitas com a
educação, igrejas católica e
presbiteriana e PM; passeatas e blitz
pela cidade ocorrerão. No entanto, de
nada adianta somente a equipe da saúde

trabalhar; o mais importante é cada um
cuidar do seu quintal, da sua residência,
retirando todos os possíveis criadouros
existentes. Desse modo, solicitamos
atender os Agentes da Dengue em seus
domicílios e manter sempre limpo sua
residência e, principalmente, seu quintal.

A SUA, a NOSSA saúde agradece!!!
*Lembramos que não atender os

Agentes da Dengue e/ou não limpar seu
quintal poderá acarretar na aplicação de
multas.

Grazieli Miranda Siqueira Dande
Coordenadora da Vigilância em Saúde

Natal é quando você estar presente é melhor que o presente.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!
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Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Não importa se a cada Natal você tenha que
 refletir e mudar um pouco mais para melhor.

O importante é mudar. Mudar é bom.

São os votos do
Vereador Jorge
Pereira Filho a

todos os
bordamatenses

Que os sinos toquem e

anunciem para o seu

Natal, dias de paz,

prosperidade e

felicidade.

Feliz Natal!

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

O presente que eu peço a Deus neste Natal, é que Ele
mande uma chuva de Graças, para regar o jardim da

minha alma! Boas Festas!!!

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

Nesse Natal use muita decoração. Ajude de coração,

Compreenda de coração e viva de coração.

A todos os queridos amigos que estiveram comigo
durante 2015, um sereno e Santo Natal!

Prefeitura de Borda da Mata alerta população sobre
o risco de uma epidemia de Dengue e Zika Vírus

Uma das atitudes tomadas pelo município é o 3º Bota Fora da Dengue

O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior, juntamente com a Vigilância
em Saúde e a Secretaria de Obras, está
travando uma verdadeira guerra contra
o mosquito Aedes aegypti, transmissor,
além da Dengue, da chikungunya e do
Zika Vírus, uma doença que vem
afetando muitas pessoas e prejudicando
principalmente as grávidas em que
podem ter seus filhos com microcefalia.

A microcefalia é uma doença em que a
cabeça e o cérebro das crianças são
menores que o normal para a sua idade,
influenciando o seu desenvolvimento
mental.

Geralmente, a microcefalia está
presente quando o tamanho da cabeça
de uma criança com um ano e três meses
é menor que 42 centímetros. Isto ocorre
porque os ossos da cabeça, que ao
nascimento estão separados, se unem
muito cedo, impedindo que o cérebro
cresça normalmente.

A microcefalia é uma doença grave,
que não tem cura, e a criança que a
possui pode precisar de cuidados por
toda a vida, sendo dependente para
comer, se mover e fazer suas
necessidades, dependendo da gravidade
da microcefalia que possui e se ela
possui outras síndromes além da

microcefalia.
Para combater esse mosquito e evitar

uma epidemia que pode atingir todo o
país, a Prefeitura está realizando um
“Bota Fora da Dengue” em que consiste
em limpar todas as casas que podem ter
possibilidade de ter focos do mosquito.
Esse Bota Fora está sendo feito agora
em dezembro e, segundo o Encarregado
da Limpeza Urbana, Daniel Ribeiro, toda
a população deve colaborar e colocar
tudo que possa acumular água para fora
de casa e ligar para 99816-7685 que ele
manda recolher imediatamente. Ele diz
que pode ser móveis, vasos, entre
outras coisas, a única coisa que não

recolhe neste “Bota Fora” é resto de
materiais de construção.

O prefeito Edmundo alerta também
sobre as caixas d’água abertas e afirma
que já foram aplicadas 32 multas
somente no mês de novembro  e ele
pretende ainda enviar um projeto de lei
para a Câmara para multar também quem
não deixa o Agente da Epidemiologia
fazer a fiscalização. “Vamos colaborar,
esta guerra só será vencida quando a
população tomar consciência que a
Dengue mata e com essas novas
doenças, ninguém merece sofrer pela
irresponsabilidade de seu vizinho”,
conclui Edmundo.

Ruas estragadas pelas chuvas
em Borda da Mata estão sendo

arrumadas gradativamente
A Prefeitura de Borda da mata

informa que todas as ruas estragadas
pelas chuvas estão, gradativamente,
sendo arrumadas pela Secretaria de
Obras.

Quando a rua Benedito Rodrigues,
uma das mais afetadas, ele disse que

está esperando um período de estiagem
para colocar uma camada de asfalto em
cima dos bloquetes e resolver o
problema provisoriamente, mas espera
para o ano que vem que seja dado
prosseguimento na colocação de
manilhas até o córrego das Amoreiras.

Rua Benedito
Rodrigues

Borda da Mata ganha novo
transmissor HDTV da EPTV

No dia 03 de dezembro,
a EPTV acionou em Borda
da Mata seu novo
transmissor para sinal
aberto. O município é uma
das primeiras cidades de
pequeno porte a receber
da EPTV o equipamento
próprio da emissora.

Quem tem TV com
conversor, basta fazer
uma nova busca que vai
encontrar o canal digital
da EPTV, repetidora da
Globo na região.

“Agradeço a emissora
por esta atenção e
também este privilégio, e
é bom lembrar que este é
o primeiro equipamento
doado para Borda da
Mata, já que todos os
outros analógicos, até
hoje foram adquiridos com
recursos próprios do
município”, diz o Prefeito
Edmundo Silva Júnior.

Novo
transmissor

HHTV da
EPTV

Projeto de Lei pode reduzir Taxa
de Iluminação Pública em cerca

de 20% em Borda da Mata
O Prefeito Edmundo Silva Júnior

encaminhou neste mês de dezembro, um
Projeto de Lei à Câmara Municipal em
que pode reduzir a taxa de iluminação
pública em média de 20% .

De acordo com ele, isso só foi
possível porque 95% das luminárias
modernas já estão pagas a empresa
credenciada a Cemig para fazer as
substituições e até fevereiro do ano que
vem ele espera que todas as luminárias
sejam trocadas.

O prefeito afirma ainda que o superávit
continuará na faixa de 16 mil reais para

novos investimentos como postes,
braços e manutenção de novos prédios
públicos e ele também acredita que com
as chuvas que sendo normalizada, a
bandeira no valor da conta de energia
deve diminuir.

O município com este projeto de
redução, abre mão de arrecadar
R$27.790,00 por mês. Valor este, não
poder ser maior, para o município não
deixar de cumprir com suas obrigações
legais em manter, conservar, aprimorar e
ampliar a iluminação pública em Borda
da Mata.

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

Que o seu natal seja como o
sentimento de uma mãe:

que acredita diariamente na
esperança; que sempre recebe um

sorriso que justifica todo o trabalho;
que tem a obrigação de ser

 uma pessoa melhor;
e que deseja somente que tudo

dê certo nessa caminhada!!

Boas Festas!!!
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Que neste Natal o Amor de
Deus brote no seu coração, e que

todos os homens possam
provar de seus frutos.

A Prefeitura de Borda da Mata
deseja a todos os bordamatenses

boas festas e um ótimo 2016.

Projeto de Prefeitura de Borda da Mata
em parceria com Ministério da Saúde

A Prefeitura de Borda da Mata em
parceria com o Ministério da Saúde
realiza um projeto direcionado para
Grupos Especiais,  como Idosos,
Hipertensos, Obesos, Diabéticos.

Atualmente, com dois anos de
trabalho, está atendendo
aproximadamente 70 pessoas. Neste
mês foi feita na Chácara do Sr. Miguel
Atividades Aquáticas. “E onde fizemos

um  café da manhã musical. Nossos
agradecimentos ao Cantor Pilo, que nos
presenteou com sua bela música”, diz
Regina Moreira, Coordenadora do
Projeto.

Atividades na
Chácara do
Miguel

REFIS em Borda da Mata
termina dia 31 de dezembro

O programa REFIS em Borda da
Mata, que é o parcelamento das
dívidas municipais como IPTU, ISS e
demais  impostos,  exceto ITBI,
terminará dia 31 de dezembro.

De acordo com o Departamento
Jurídico da Prefeitura, 76 pessoas
aderiram ao Programa até  agora e

R$72.644,26 foram parcelados e
destes ,  R$38.347,49 já  foram
recebidos pelo município.

O Departamento Jurídico informa
ainda que não entrar até o dia 31 de
dezembro,  a  Prefei tura dará
prosseguimento as  Execuções
Fiscais.

Amistoso da Escolinha
União Bordamatense

no Distrito do Sertãozinho
A Equipe da Escolinha União

Bordamatense de Futebol fez um jogo
amistoso no Distrito do Sertãozinho
neste mês de dezembro,  nas

categorias sub 13 e sub 11. Os times
foram comandados por Tiaguinho de
Borda da Mata e  Carlão do
Sertãozinho.

Time  da
Escolinha União
Bordamatense

Equipe do
Distrito do

Sertãozinho

Agradecimento – Apae  - Borda da Mata
A Apae de Borda da Mata vem agradecer ao Deputado Dalmo

Ribeiro e ao André (Tipão) pelo empenho e comprometimento
para com a instituição, pois graças as suas doações estamos
dando continuidade a construção da nova APAE.

O sucesso que alcançamos ao atingir a marca de mais de 200
usuários atendidos é alicerçado certamente em uma comunidade
que pratica o bem e tem o ideal de construir um futuro cada vez
melhor.

Agradecemos também ao Dr. Hélio Walter Araujo Júnior, Juiz
da Comarca de Borda da Mata, nossa gratidão por ter confiado
e acreditado que juntos faremos a diferença.

Foi através de seu empenho que a nova Sede da Apae pode
contar com os muros e as rampas de acesso.

Como diz o velho ditado popular, uma andorinha só não faz
verão.

Sábias palavras que usamos para agradecer  todo o empenho,
dedicação e colaboração durante esse ano que passou. Graças à
ajuda de todos fizemos verão, outono, inverno e primavera. Aqui
está nossos votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo, para você
colaborador amigo, e para toda sua família.

Muito obrigado a todos!
Diretoria da Apae de Borda da Mata 2014 a 2016

Natal e Ano Novo!!!

Novamente é Natal. Mas o que significa essa “festa” tão “capitalizada” em nossos
dias? Se no Presépio contemplamos o “rosto da Misericórdia” e da pobreza, então
para que tanto desperdício com comidas sofisticadas? E, que forma de misericórdia
pretendemos praticar durante este período? Mas, e no novo ano que se inicia;
quais serão nossos propósitos de mudança? Que lugar ocupamos no “presépio da
vida”? A exemplo “dos Magos do Oriente”, o que temos para oferecer ao “Menino
Deus”? Que tipo de presentes Ele espera de nós.

Em meio às crises que nos cerca, nós da Prefeitura  de Tocos do Moji decidimos
apostar no reaproveitamento de matérias primas, transformando restos de madeira
numa belíssima árvore de Natal. Para o nosso presépio, recorremos a algumas
famílias que nos emprestaram pequenos ornamentos com plantas naturais. Usando
a inteligência decoramos nossas escadas com laços de TNT (tecido de baixo custo).
Em relação a nossa Praça fizemos uso de semelhante metodologia, porém focamos
na tese que nada acrescenta o fato de apenas colocar luzes em árvores; é necessário
seguir uma lógica onde os enfeites possam encaminhar moradores e visitantes ao
“coração” e sentido maior daquilo que realmente queremos celebrar, ou seja, tudo
deve levar e convergir para o Nascimento do Amor de Deus dentro do coração de
todos.

Estamos nos aproximando do fim de mais um ano de trabalho onde passamos por
momentos de alegrias, tristezas. Muitos de nós perdemos entes queridos, recebemos
notícias de doenças. Acompanhamos pela TV um “mar de corrupção”. Teve
momentos em que pensamos até mesmo em desistir; mas, daí algo ou uma força
dentro de nós nos sacudiu e nos deu força para continuar a caminhada. É momento
de colocar tudo isso no presépio do Senhor e se alegrar por esse grande presente
que é Jesus, o qual com certeza também passou por tudo isso. Também teve vontade
de desistir, chorou com a morte do amigo Lázaro, foi insultado, chamado de louco e
por fim pregado na cruz.

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias e

desafios vencidos. São os votos de toda Equipe da

Prefeitura e Câmara Municipal de Tocos do Moji.

Texto: Vanderlei Carlos da Silva.
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Um Feliz Natal repleto de
harmonia. Celebrar o Natal é...
crer  na força do amor é isto que
transforma o homem e o mundo.

Que a mensagem de fé e esperança do Natal
renove nossas forças para continuarmos
lutando no Ano Novo que se anuncia.

Boas Festas!!! São os votos de
Toninho Rodrigues
e Zé Armando
 à todos tocosmojienses.

O Natal faz a gente aproximar distâncias, cruzar
fronteiras e formar novos laços de paz e

amizade. Façamos então dessa festa uma bela
contemplação de harmonia, um presépio em
nossos corações risonhos,

uma estrela iluminando
nossos sonhos.

Feliz Natal e Próspero Ano!!!
São os votos da Câmara

Municipal de Tocos do Moji.

Alunos e professora da Rede Pública Municipal de
Ensino de Tocos do Moji recebem homenagens pela

conquista das medalhas de ouro e bronze das Olimpíadas
Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas

No dia 29 de outubro, os alunos Izac
Vitor da Silva e Adalberto Aparecido da
Silva juntamente com a professora
Andréa Márcia Rosa receberam
homenagens da SRE de Pouso Alegre
pela conquista das medalhas de ouro e
bronze das Olimpíadas Brasileiras de
Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP) edição 2014. Participaram da
cerimonia, além da professora, alunos e
equipe da SRE, o Diretor do
Departamento Municipal de Educação

de Tocos do Moji, Ernane Aparecido da
Silva, a Coordenadora da Escola
Municipal Ambrosina Maria de Jesus,
Kedimiler Maria da Silva, a mãe do aluno
Izac, Célia e a mãe do aluno Adalberto,
Maria.

Além da medalha de Ouro conquistada
pelo aluno Adalberto, da medalha de
Bronze conquistada pelo aluno Izac e
certificado de excelência pelo grande
trabalho desempenhado pela professora
Andrea Rosa, a Escola Municipal

Ambrosina Maria de Jesus recebeu um
belíssimo Kit Esportivo pela
conquista.

O Departamento Municipal de
Educação e o Prefeito Toninho
Rodrigues parabenizam os alunos Izac
e Adalberto pela dedicação e empenho
e a professora Andréa Rosa pelo
profissionalismo e comprometimento
com o ensino no Município.
Cumprimentam também a famílias dos
medalhistas pelo incentivo aos alunos.

Solenidade de
homenagem em
Pouso Alegre:

Aluno da ASMEC Ouro Fino,
morador de Tocos do Moji,
publica trabalho no 38º Simpósio
Internacional de Ciências do Esporte
O estudante de Educação Física,

Pedro Henrique Romão de Moraes,
residente em Tocos do Moji, participou
nos dias 10 a 12 de outubro do 38º
Simpósio Internacional de Ciências do
Esporte em São Paulo. 

O evento ocorreu na cidade de São
Paulo, no centro Cruz de Rebouças que
é um dos maiores dentro da área
científica na América Latina e contou com
participação de congressistas do mundo
todo.  

Pedro contou com a participação do
aluno Michael Massaaki Terada,
estudante de educação física na
instituição e seus Orientadores e
Doutorandos Diego Pereira Jerônimo e
Moisés Diego Germano, docentes da
ASMEC. 

O trabalho apresentado no congresso
é sobre uma nova metodologia na
avaliação de desempenho de atletas das
modalidades de lutas, visando
quantificar os resultados de força e
velocidade de seus gestos através de
dispositivos eletrônicos comuns ao dia
a dia. O trabalho apresenta relevância
no meio, pois é uma pesquisa criada na
própria instituição, sendo única no
mundo. 

“A importância na participação e
publicação de trabalhos nesses eventos
é enorme, pois visa que pesquisadores

no mundo inteiro, possam estar à parte
dos resultados do nosso trabalho e
disseminar o conhecimento para todas
as pessoas”, diz Pedro.

Para Pedro a satisfação é enorme, pois
participar e ter um trabalho aprovado em
um congresso que contou com
pesquisadores de todos os Estados do
Brasil, Canadá, Austrália e países Latino
são um avanço não só para si, mas para
a Faculdade onde estuda e toda a região
sul mineira que demonstra interesse na
pesquisa acadêmica. Ele também teve a
oportunidade de trocar informações e
assistir trabalhos de pesquisadores
nacionais e internacionais.

Pedro que já participou de outros
eventos internacionais e tem outros
trabalhos publicados diz que o
desenvolvimento na pesquisa na
região só tem a crescer com um novo
legado de estudantes interessados na
área de pesquisa e desenvolvimento
de trabalhos que visam melhorar a vida
das pessoas de diversas maneiras.
Também aproveita esse espaço para
agradecer a todos envolvidos nesse
processo. Aos autores e orientadores
dessa pesquisa.  As Faculdades
Integradas ASMEC por contribuir para
a pesquisa de seus alunos, amigos e
familiares que incentivaram todos
nesse projeto.

Pedro Moraes no 38º Simpósio Internacional
de Ciências do Esporte em São Paulo

O Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji
deseja a todos os Professores, Pedagogos, Coordenadores,
Secretárias, Auxiliares, Motoristas, Pais e alunos, Feliz Natal,
cheio de paz, harmonia e saúde, e um Próspero Ano Novo
com muitas conquistas. Que Deus abençoe a todos!!!

Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji
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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
Cabo Junqueira

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

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

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

Paz e a generosidade e ter graça é
compreender o verdadeiro significado de Natal.

 Boas Festas!!!

Operação Natalina da Polícia Militar
reforça a segurança nos pontos
de comércio de Borda da Mata

Já iniciamos o mês de Dezembro e os
trabalhadores em breve começarão a receber o
13º salário. É visível que o movimento no
comércio de Borda da Mata e área bancária
cresce a cada dia, principalmente com a
aproximação do Natal e Ano Novo. O corre-
corre das compras de Natal, no entanto, acaba
por facilitar a ação de criminosos. Pensando
nisso, visando evitar principalmente os furtos
e pequenos assaltos, que a Polícia Militar estará
desencadeando a Operação Natalina 2015.

Com a Operação, a PM irá intensificar o
policiamento nas áreas de maior movimento. De acordo com o Tenente Louzada,
Comandante do 5º Pelotão da Polícia Militar, “a intensificação do policiamento irá
beneficiar não só a região central como também pontos comerciais mais afastados,
como a Av. Luís Cardoso Pinto, próximo às lojas de pijamas, por exemplo.”

Toda população deverá ficar atenta, pois o patrulhamento preventivo, repressivo
e as blitz de trânsito serão intensificados. A Polícia Militar também está orientando
a população que, com algumas ações, podem dificultar a ação dos bandidos.

COMERCIANTES:
- Elabore projetos de segurança com seus vizinhos comerciantes, para  que

possam fazer a vigilância mútua. Cidadãos infratores aproveitam a oportunidade
para agir;

- Instale em seu comércio fechaduras e travas de qualidade. Evite janelas de
vidros e guarde suas mercadorias em local seguro, nunca deixe quantia em dinheiro
à mostra;

- Nunca deixe dinheiro nos caixas, restrinja apenas a quantia que for necessária;
- Não instale caixa na entrada do estabelecimento comercial. Isso atrai a atenção

dos cidadãos infratores, pois a fuga é facilitada;
- Evite deixar no comércio apenas um funcionário. Enquanto um cidadão infrator

desvia sua atenção, o outro furta mercadorias e dinheiro;
- Oriente seus funcionários e clientes. Bolsas e sacolas são grandes atrativos

para marginais;
- Instale alarme no comércio, ele pode ser útil se houver alguma ação delituosa;
- Acione o 190 quando houver cometimento de qualquer delito, ou pessoas

suspeitas próximas ao comércio. Sua participação é muito importante!
CONSUMIDOR:
- Ao sair para as compras de natal, não leve consigo grande quantidade de

dinheiro. Procure dar preferência a outras formas de pagamento como cartão de
crédito e cheques;

- Não transite ostentando objetos de valor que possam atrair a atenção de
infratores;

- Abrir bolsas e carteiras em locais movimentados facilita a ação dos marginais;
- Evite deixar bolsas, sacolas ou outros objetos no interior de carrinhos enquanto

você faz compras. Carregue-os sempre com você;
- Tenha cuidado ao deixar seu veículo estacionado: não deixe embrulhos, sacolas

e outros objetos à vista dentro do carro. Certifique-se de que todas as portas,
inclusive a do porta-malas, estão trancadas;

- Jamais aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos. A maioria dos
assaltos ocorre por falta de atenção.

A PMMG deseja a todos um
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Farmácia Estrela da Mata

A Estrela
de Sua

Saúde!!!

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos
 Brandani Júnior  - CRF - 21681

Entrega rápida -
atendimento a domicílio

 medicamentos - perfumaria -
descontos e promoções e
condições especiais de

pagamento.

Farm
acêutic

o em

perío
do in

tegral

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

Um Natal cheio das mais alegres flores, dos mais perfeitos
pensamentos, de uma Luz imensa que lhe ilumine os caminhos,
e principalmente, com todos aqueles sonhos que só Deus pode

permitir que tenhamos. Boas Festas!!!

O Natal! A própria palavra enche nossos corações de alegria. Não
importa quanto temamos as pressas, as listas de presentes
natalinos e as felicitações que nos fiquem por fazer. Quando

chegue no dia de Natal, vem-nos o mesmo calor que
sentíamos quando éramos meninos, o mesmo calor

que envolve nosso coração e nosso lar.

Boas Festas! São os votos de
Edmilson e Messias

 à toda população de Bom Repouso.

É Natal na mansão, fogos natalinos e vestidos de seda; É
Natal na cabana, a Mãe está enchendo pequenas meias. É
Natal na rodovia, na multidão, comércio cheio; Mas o mais

querido, mais verdadeiro
Natal é o Natal em si.

Boas Festas! São os votos da Câmara
 Municipal de Bom Repouso.



77777   TRIBUNA POPUL   TRIBUNA POPUL   TRIBUNA POPUL   TRIBUNA POPUL   TRIBUNA POPULARARARARAR

O céu brilha com os encantos dos homens na noite de Natal,
prosperando na boa vontade o equilíbrio daqueles

que celebram com fé. Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

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

Que neste Natal você possa sentir a presença de Deus, da paz,

do amor e do perdão. Feliz Natal, na paz de Deus, que sempre

pode todas as coisas, pois para o Senhor nada é impossível.

Não existe o Natal ideal, só o Natal que você
decida criar como reflexo de seus valores,

desejos, queridos e tradições. Boas Festas!!!

O que é o Natal? É a ternura do passado, o valor do
presente e a esperança do futuro. É o desejo mais
sincero de que cada xícara se encha com bênçãos
ricas e eternas e de que cada caminho nos leve à
paz. Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!! São os

votos da Câmara Municipal de Borda da Mata.

Polícia Militar e Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji realizam mais
uma formatura do Programa Educacional de Resistência às drogas e à Violência (Proerd)
No dia 23 de novembro, os alunos do

5º Ano das Escolas Municipais de Tocos
do Moji se formaram no Programa
Educacional de Resistência às Drogas e
à Violência (Proerd), promovido pela
Polícia Militar em parceria com Rede
Municipal de Educação.  A cerimônia
contou com a belíssima apresentação da
Banda de Música da Polícia Militar e o
mascote Darem que animou os alunos
com muito entusiasmo. Participaram da
formatura o Prefeito Toninho Rodrigues,

Vereadores, Comando da Polícia Militar,
Policiais Militares, funcionários da
Prefeitura, profissionais da educação e
familiares dos formandos.

Ficou muito evidenciado o grande
trabalho realizado pelos instrutores do
Proerd, CB PM Alessandro Soares de
Souza e SGT PM Marilza A. Santos que
com muito empenho e dedicação
contribuíram muito para formação
dessas crianças.

O Comandante da Polícia Militar de

Tocos do Moji, SGT Wexley Gonçalves
de Carvalho ressaltou, em suas palavras,
o comprometimento da Polícia Militar
com a educação, destacou a importância
do trabalho de prevenção às drogas e à
violência, agradeceu aos instrutores,
colaboradores e parabenizou formandos
e família pelo merecido certificado e
reafirmou o compromisso da PM com a
segurança das crianças e população.

O Prefeito Toninho Rodrigues
enfatizou a importância que o Programa

representa para as crianças, destacou a
parceria desenvolvida pela educação e
Polícia Militar, agradeceu ao belíssimo
trabalho realizado pelo CB Alessandro e
pela SGT Marilza e ao SGT Wexley por
estar sempre empenhado a proteger as
crianças e a população Tocosmojiense.
Parabenizou os alunos, familiares,
professores, funcionários e equipe do
Departamento Municipal de Educação.
Desejou a todos Feliz Natal, muito
sucesso e paz.

A Secretaria Municipal de Educação
agradece, imensamente, ao Prefeito
Toninho Rodrigues pelo zelo com a
educação do Município, à Polícia Militar
de Minas Gerais em especial ao CB
Alessandro, SGT Marilza e SGT Wexley
que tanto contribuem com a educação e
combate às drogas e violência, e aos
profissionais do ensino de Tocos do
Moji. “Parabéns aos formandos Proerd
2015”, diz o Chefe do Departamento de
Educação, Ernane..

Formatura do Proerd em Tocos do Moji

Formatura do Proerd na Escola
 Estadual do Distrito do Sertãozinho

A formatura na Escola Estadual Dom Otávio Chagas de Miranda contou

com momentos marcantes. “Parabéns aos formandos

da EEDCM”, diz a Diretora Rosana.

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“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.

Que a alegria do Natal invada sua casa e faça
morada por todos os dias de 2016. Feliz Natal!!!

FELIZ
2016!!!
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Escola Estadual do Sertãozinho realiza 2ª Semana de Educação para a Vida
A Semana de Educação para a Vida,

realizada na Escola Estadual Dom Otávio
Chagas de Miranda, no Distrito do
Sertãozinho,  teve como objetivo
discutir e trabalhar matérias que não
constam obrigatoriamente no currículo

como Temas Transversais tais como:
meio ambiente, sexualidade, pluralidade
cultural, saúde, ética e trabalho e
consumo. O presente projeto foi
desenvolvido com a finalidade de fazer
cumprir a lei, onde os alunos e toda

equipe escolar tem  a oportunidade de
discutir e socializar os temas
transversais que até então no dia a dia
em sala de aula não são trabalhados com
frequência. Iniciando as palestras houve
a participação da Dra. Rosângela

Monteiro e dos Agentes Sanitaristas.
Também houve Exposição dos

trabalhos dos alunos do 1º ao 5º ano.
“A realização deste projeto tornou-se
possível devido a colaboração de todos.
Aos alunos,  pela criatividade e talento.

Aos pais, que apoiaram e colaboraram
para o sucesso do projeto. A toda equipe
da EEDOCM: Pela competência,
dedicação e  carinho. Família & Escola
PARCERIA QUE DÁ CERTO. Parabéns
a todos!” conclui a Diretora Rosana.

Que os sinos toquem e anunciem

para o seu Natal, dias de paz,

prosperidade e felicidade.

Feliz Natal!

Principais momentos da Semana de Educação para a Vida

F e l i z  2 0 1 6 ! ! ! !
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Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3
425-3500

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 31/2015

“DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO ART. 72 NA LEI N° 1.881/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Edmundo Silva Júnior, Prefeito do Município sanciono a seguinte

Lei:
Art. 1° Fica incluído o art. 72 na Lei n° 1.881/2015, com a seguinte redação:
“Art. 72 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n° 1.226/1999.”
Art. 2° Revogam-se às disposições em contrário entrando a presente lei em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da Mata, 22 de setembro de 2015.

Vivalde Raimundo da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Proposição de Lei nº 32/2015
“Autoriza concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providencias.”
O povo do Município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova, e eu Prefeito

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art.°1 – Com base nas consignações orçamentárias do Município, fica o Executivo Municipal autorizado a conceder

subvenções, auxílios financeiros e contribuições às instituições relacionadas, de acordo coma seguintes designações:

Parágrafo único. As transferências às entidades serão feitas em parcelas mensais, conforme disponibilidade de caixa.
Art.2° - Somente às instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério da

Administração Municipal, serão concedidos os benefícios desta lei.
Art.3° - A concessão de subvenções sociais destinadas às entidades sem fins lucrativos somente poderão ser realizadas

após observadas às seguintes condições:
I - Ter caráter assistencial ou cultural e atender direto ao publico de forma gratuita, nas áreas de assistência social,

medica e educacional:
II - Não possuir débito de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;
III - Apresentar declaração de regular funcionamento do ultimo ano, emitida no exercício de 2015 por autoridade

local;
IV -  Comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria;
V - Ser declarada por lei como entidade de utilidade publica;
VI - Apresentar o Plano de Aplicação dos Recursos;
VII -  Existir recursos orçamentários e financeiros;
VIII -  Celebrar o respectivo convênio;
Art.4° -  As transferências de recursos do Município, consignadas na lei orçamentária anual, para entidades publicas

e privadas, a qualquer titulo, serão realizadas exclusivamente mediante convenio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, na forma da legislação vigente.

Art.5° - A concessão da ajuda financeira, a qualquer titulo a entidades privadas fica condicionada a aprovação do Plano
de Aplicação dos Recursos da entidade, pelo órgão competente da Entidade cedente do recurso, e a existência de
disponibilidade de caixa.

Art.6° - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer titulo, submeter-se-ão à fiscalização do
órgão concedente, através do envio de prestação de contas ao órgão competente, com a finalidade de verificar o
cumprimento do Plano de Aplicação dos Recursos.

Parágrafo único. O prazo para prestação de contas dos recursos recebidos será tratado no respectivo convenio.
Art.7° - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxilio-funeral, auxilio-moradia, auxílio-transporte, auxílio de

assistência medica e hospitalar e auxilio de medicamentos a pessoas pobres e desvalidos ate o limite das dotações
orçamentárias.

Art.8° - Aplica-se na concessão de qualquer ajuda financeira às entidades privadas, as normas estabelecidas no art. 116
da Lei 8.666/93.

Art.9° - Esta lei entra em vigor em 1° de Janeiro de 2016.
Art.10° - Revoga-se as disposições em contrario.
Borda da Mata, 19 de outubro de 2015.

Vivalde Raimundo da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Faça você mesmo o Natal acontecer, empregando as maiores
ferramentas do ser humano em desuso – AMOR E PAZ.

Deuteronômio 28 Vs 1
“O Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra.

E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançará”.

Por esse ano que termina a comunidade do bairro Santa Cruz;  a Coordenadora da
Escola Antonio Marques da Silva, Ivone de Cássia Fernandes Oliveira; a ex-diretora
Damaris Oliveira da Silva; os  ex-vereadores  Anilton Pereira da Silva e Valdir Gomes
Bonifácio; o atual vereador Antonio Albânio Martins; o Pastor Jair Miguel Franco;
a Associação Comercial de Borda da Mata; a Secretária de Saúde,  Nádia de Pádua;
os Conselheiros Tutelares(Rogerinho, Marcela, Andreia, Wilma e Cláudia); o Diretor
do Departamento de Assistência Social, Benedito Vieira da Costa; os Funcionários
dos Correios; os Funcionários do Fórum; a Assistente Social, Claudia Coutinho; os
Funcionários da Delegacia de Polícia Civil; o Policial José Roberto; a Pastelaria Tia
Lourdes; o jornal Tribuna Popular; a UBS do bairro Santa Cruz  e também Marco
Antonio Meirelles Crispim, Leny de Meirelles, Silvio Pedro Rodrigues, Professora
Cidinha Costa, Vilma Duarte, a vereadora Magali das Graças Ribeiro e o vereador
Luiz Carlos Lóia homenageiam o Comissário de Menor, Jair Benedito de Souza,
pelo trabalho que é feito em seu  bairro, desejando a ele e toda sua família um

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Acidente automobilístico na
MG 290 mata bordamatense

No dia 05 de dezembro, por volta da
17h, Borda da Mata recebeu a notícia
do trágico acidente na MG 290 que
vitimou Fábio Vergílio dos Santos, mais
conhecido como Fábio do Damazinho.
O carro que ele estava colidiu de frente
com uma carreta,  próximo a Fazenda
Agenor.

O velório foi na Funerária Sefex e o
sepultamento no dia 06, domingo, às
12h e muitas pessoas compareceram
para prestar uma última homenagem ao
ainda jovem Fábio de apenas 46 anos
de idade, que durante sua vida, foi muito
caridoso, doando diversas cestas
básicas aos mais ncessitados.

Local do acidente
na MG 290 e Fábio
do Damazinho

Estudante de Tocos do Moji
tem sua poesia publicada na
embalagem da empresa “Eu
amo pão” de Belo Horizonte
e distribuída em todo Estado

Pão: como ele não há outro igual

Quando acordo de manhã
Quase nem consigo levantar

Mas, quando vem o cheiro de pão fresquinho
Rapidinho já vou me aprontar.

Ouço mamãe me chamando:
- Venha logo o café tomar!

Então bem depressa vou andando
E aquele pãozinho saborear.

Nada é capaz de substituí-lo
Como ele não há igual

Aquele pão bem quentinho
Tem um sabor especial.
O ingrediente secreto?

Eu não posso lhe contar
Você só vai descobrir
Se então experimentar

O pãozinho feito na hora
Você irá apreciar.

Aluna: Fabiana Carolaine Mariano
Escola Estadual José Tomás Cantuária Júnior

 Tocos do Moji – MG
Poesia vencedora do concurso da professora

Edilaine de Fátima Pádua.
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Traga seu orçamento de laje e
garantimos melhores preços!!!

O Natal não é um momento nem uma estação,
senão um estado da mente. Valorizar a vida.

Boas Festas!!!

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 – Borda da Mata

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!

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

Estradas Rurais – Bom Repouso

A Prefeitura de Bom Repouso continua com os intensos trabalhos na zona rural do município. Entre tantas melhorias, destaca-se este
 mês, a manutenção da estrada do Bairro Capelinha que patrolamento e cascalhamento, entre outras melhorias.

Fotos: Ederson dos Santos

Av. Alvarina Pereira Cintra,45  Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos, construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Natal não é magia,  nem mística,  é a Magnitude de Deus suprindo a
necessidade humana de Amor e Vida em Abundância! Boas Festas!!!



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR 1111111111

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Honrarei o Natal em
meu coração e tentarei

conservá-la durante
todo o ano.
Feliz Natal e

Próspero Ano Novo!!!

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445-17el.: 3445-17el.: 3445-17el.: 3445-17el.: 3445-171818181818

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

Bendita seja a data
que une a todo mundo

numa conspiração
de amor.

Feliz Natal!!!

PASTELARIA DO MOACIR

Salgados
fritos na hora

R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Perdão é quando o Natal acontece em

outra época do ano. Boas Festas!!!

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.

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
“A sua casa é a nossa causa!”

TTTTTelefelefelefelefelefax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Ainda que se percam outras coisas ao longo
dos anos, mantenhamos o Natal como algo
brilhante...  Regressemos a nossa fé infantil.

Boas Festas e
Feliz Ano Novo!

No final de dezembro, o jornal Tribuna Popular não vai circular. A próxima
edição será no dia 15 de janeiro de 2016.   No início do ano, a nova editora
e jornalista responsável do jornal será Maria Eunice  de Godoy  Machado.
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Vereador Juarez  é eleito Presidente da Câmara
Municipal de Borda da Mata para o ano de 2016

No dia 04 de dezembro, o vereador
Juarez Floriano Floriano de Sá foi eleito
Presidente da Câmara Municipal de
Borda da Mata para o ano de 2016. A
nova mesa diretora ficou assim
composta: Presidente – Juarez Floriano
de Sá;  Vice-Presidente – Jucemar Pereira
de Siqueira; Secretário -  Vivalde
Raimundo da Silva.

A votação foi secreta e Juarez foi eleito
com cinco votos a favor e quatro
votaram em branco.

Depois de eleito, Juarez agradeceu aos
vereadores  pela confiança e prometeu
dar o melhor de si para  ajudar o
município dentro das possibilidades da
Câmara de Vereadores e se diz muito
honrado com o cargo ao qual foi
designado.

Walter
Barbinha,

Juarez e
Painho

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

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

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

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

Desejo a você e a sua família um Natal de Luz!
Abençoado e repleto de alegrias!

FELIZ
NATAL!!!


