
 DESDE MARÇO/97
ANO XXI - Nº- 377

30 DE ABRIL DE 2018

Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-2130

BORDBORDBORDBORDBORDA DA DA DA DA DA MAA MAA MAA MAA MATTTTTA,A,A,A,A, BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO,,,,,     TTTTTOCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI, SEN SEN SEN SEN SENADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTOOOOO

Festa do Peão de Borda da Mata recebe cerca de 15 mil pessoas durante os três dias de evento
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Borda da Mata - MG
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do Tribuna Popular em 2018

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              16 - 28
Março                   15 - 31
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 Maio                    15 - 30
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
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   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Projeto de qualificação profissional em Borda
da Mata vai ministrar cursos para mais 55 turmas

O projeto de qualificação profissional
“Qualifica Borda da Mata” teve início em
2017 e vai até 2019 com a oferta de cursos
profissionalizantes gratuitos. O
investimento de quase 350 mil reais é
custeado pelo Funemp (Fundo Especial do
Ministério Público) com a organização e
logística da Prefeitura de Borda da Mata.

O Senac vai ministrar no decorrer de 2018
e 2019 cursos para 48 turmas com os
workshops: Técnicas Básicas de Serviços
de Garçom e Garçonete, Garçom:
Habilidades e Atitudes ao Servir e Noções
Básicas de Custo e Formação do preço de
venda. Vai ter também o Senac Móvel com
turmas de Informática e Turismo e
Hospitalidade (Gastronomia), além do
curso Qualidade no Atendimento ao
Cliente.

Já o Senai vai ministrar os cursos de
qualificação profissional básica em
Processamento de leite e derivados e em
Costura industrial do vestuário em 7 turmas com 135 vagas.

INSCRIÇÕES ABERTAS

O Workshop: Técnicas Básicas de Serviços de Garçom e Garçonete oferece 20 vagas. O início do curso vai ser em 07/05/2018.
As inscrições podem ser realizadas no Cras Sebastiana Marques em Borda da Mata, das 8h às 17h.

Prefeitura de Borda da Mata convoca
beneficiários do BPC para mutirão
estadual de atualização cadastral

O Cras e o Departamento de
Desenvolvimento Social de Borda da
Mata participam da campanha
“Cadastrar para Incluir” da Secretaria de
Estado de Trabalho e Desenvolvimento
Social (Sedese) com o objetivo de alertar
e incentivar os beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada
(BPC), que ainda não fizeram o cadastro
no CadÚnico para se cadastrar. As
famílias já inscritas também devem
atualizar as informações.

São realizados mutirões em todo o
estado, um na semana de 23 a 27 de abril
já foi feito e de 21 a 25 de maio será o
segundo, também para inscrição no
CadÚnico. Em Borda da Mata, nas
semanas do mutirão, o Cras e o
Departamento vão atender das 8h às 18h.

As pessoas que não se cadastrarem
até dezembro deste ano terão o benefício
cortado. Já as que ainda não são
beneficiárias, mas se enquadram no
perfil para receber o BPC (idosos com
65 ou mais, com renda familiar per capita
de até um quarto do salário mínimo ou

pessoas com algum tipo de deficiência),
também devem fazer o cadastro para
receber o benefício, garantido pela
Constituição Federal e regulamentado
pela Lei Orgânica de Assistência Social
(Loas).

Em Minas Gerais, 450.653 pessoas
recebem o benefício, sendo 190.261
idosos e 260.392 pessoas com
deficiência.  Desse total 139.250, 31%
ainda precisam ser incluídos no
CadÚnico para evitar a suspensão do
benefício a partir de janeiro de 2019.

CadÚnico
O Cadastro Único é uma ferramenta

de gestão que possibilita a
identificação e caracterização
socioeconômica das famílias e, ou,
indivíduos pobres e extremamente
pobres, e que pode ser utilizado como
parâmetro para a formulação de
diversas políticas públicas e sociais,
sendo, portanto, uma importante
ferramenta na articulação da rede de
proteção social, como também para
ações intersetoriais.
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Festa do Peão de Borda da Mata recebe cerca de 15 mil pessoas durante os três dias de evento

A Festa do Peão de Borda da Mata
2018 movimentou a região durante os
três dias de evento (19 a 21 de abril). De
acordo com a organização, cerca de 15
mil pessoas participaram da festa. Na
abertura do rodeio, o show de Rio Negro
& Solimões, custeado pela Prefeitura

Municipal de Borda da Mata, teve
entrada franca. Foram arrecadados 1.725
pacotes de alimentos, os quais foram
doados ao Lar Monsenhor Pedro Cintra
e Apae de Borda da Mata. Ainda assim,
o volume arrecadado correspondeu a
apenas 30% do público participante da

primeira noite.
Com a organização da ACF Produções,

Kadu Eventos e Sindicato Rural, a Festa
do Peão de Borda da Mata compôs a
Liga Nacional de Rodeio. O evento
angariou R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para o município, sendo 14 mil para

Sindicato Rural e 6 mil para Associação
Monsenhor Pedro Cintra. Para o prefeito
André Carvalho Marques, “o evento
superou as expectativas, firmando-se no
cenário nacional. A Festa de Peão de
Borda da Mata volta como uma das
melhores da região, com um ambiente

aconchegante promovido pelos
organizadores. A Prefeitura tem o prazer de
incentivar o evento que traz o lazer aos
bordamatenses e movimenta a cidade,
aumentando a arrecadação, além disso, o
dinheiro investido no show da primeira noite
já está calculado no orçamento anual”.

Vem aí:  Dia 5 de Agosto a 6ª Cavalgada
do Sítio Santa Rita em Tocos do Moji

Local: Rancho Poeira da Estrada
Com um Mega Show  Cezar & Paulinho.
“Como dizem eles, Chique no Úrtimo.”
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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

A instituição de ensino mais antiga
de Borda da Mata, mais antiga, aliás,
que a própria emancipação do
município, completa 101 anos em 14 de
abril de 2018. A escola foi criada com o
nome de Grupo Escolar Comendador
José Inácio, nome que permaneceu por
71 anos. Este ano comemoram-se
também os 30 anos do atual nome da
escola “Benedita Braga Cobra” e os 20

anos da municipalização do ensino.
Na sexta-feira, 13 de abril,

professores, funcionários e alunos se
reuniram para a sessão cívica de
comemoração ao aniversário da escola.
Estiveram presentes também as
diretoras das demais escolas
municipais e o diretor de Educação,
professor Antônio Carlos de Rezende
que falou sobre o empreendedorismo

social de Benedita Braga Cobra ao
participar ativamente do
desenvolvimento de Borda da Mata
principalmente no campo da educação
e falou aos alunos “assim como esses
grandes nomes que lembramos hoje na
história de nossa escola, qual a
contribuição cada um nós estamos
deixando para o progresso da escola,
da cidade e do país.”

Grupo Escolar de Borda da Mata completa 101 anos em 14 de abril de 2018

‘Uma
pessoa

inteligente
resolve

um
problema.

Uma
pessoa
sábia, o

evita’
Albert

Einstein

‘Não se torne um homem de sucesso,
torne-se um homem de valor’

Albert Einstein
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ANUNCIE
AQUI!

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO
2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões

Ruas de Borda da Mata recebem manutenção com fresa asfáltica

Diversas ruas sem calçamento nos bairros Nossa Senhora de Fátima, São Judas, São Benedito e Nossa Senhora Aparecida em
Borda da Mata estão recebendo manutenção com fresa asfáltica. A fresa é o material de asfalto triturado e reutilizado na
manutenção de ruas e estradas rurais. Cerca de 35 caminhões com material foram utilizados no trabalho que está sendo
executado pelo Departamento Municipal de Obras com a fresa doada pela Autopista Fernão Dias.

Bairro Santa Cruz em Borda da Mata ganha diversas melhorias
O bairro Santa Cruz em Borda da

Mata vem recebendo diversas
melhorias.  As obras tem sido
realizadas, através de apontamentos
feitos pelo Presidente da Câmara, Dil,
pela prefeitura que tem reconhecido
algumas necessidades do bairro.

O Vereador Dil destaca três obras
importantes que foram feitas no bairro
como o manilhamento com mais de 100

manilhas de 60 de diâmetro na antiga
linha ferroviária, onde havia valetas
e água parada e, depois de colocadas
as manilhas foi feito o cascalhamento
com pó preto, deixando em perfeito
estado para o tráfego de veículos.

Também foi feito cascalhamento em
parte da Rua Antonio Marques, perto
da antiga Venda do Chico Reis.

E por fim, foi realizada uma operação

tapa-buracos nas ruas do bairro.
O Presidente da Câmara, Waldir

Gomes Bonifácio(Dil) agradece ao
prefeito André e a Secretaria de Obras
por atender as necessidades do bairro
Santa Cruz  e espera que, em breve,
também a Rua Agrícola Monteiro de
Carvalho receba as devidas melhorias
e o campo de futebol,  enfim,
finalizado.

Antiga Linha Ferroviária

Parte da Rua Antonio Marques
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PM de Borda da Mata no combate ao uso de entorpecentes
Porte de Drogas

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Nossa Senhora Aparecida, na tarde
do dia 13 de abril, a Polícia Militar abordou um cidadão em atitude suspeita, de
maneira que foi encontrado em sua posse 01 cigarro de substância aparentando ser
maconha. O abordado estava conduzindo uma motocicleta, porém não possuía
habilitação. Diante do ocorrido, o cidadão foi preso e conduzido até o quartel PM
para o registro da ocorrência.

- Na tarde do dia 13 de abril, a Polícia Militar de Borda da Mata durante
patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, visualizou 03 menores em
atitude suspeita, de maneira que a viatura, ao aproximar dos menores, percebeu
quando eles dispensaram algum objeto ao solo. Os militares procederam a
abordagem nos suspeitos e ao verificarem o que teria sido dispensado pelos
abordados, acharam 02 porções (tabletes) de substância aparentando ser maconha.
Os militares deram voz de prisão aos menores, os quais foram conduzidos presos
até o quartel PM para o registro da ocorrência.

- A Polícia Militar de Borda da Mata, durante realização de blitz na tarde do dia 15
de abril no bairro Nossa Senhora Aparecida, abordou uma motocicleta conduzida
por um cidadão, o qual estava em atitude suspeita, motivo pelo qual foi submetido
à busca pessoal, sendo encontrado em seu bolso uma porção de substância
aparentando ser maconha. Diante do ocorrido, o cidadão foi preso e conduzido até
o quartel PM para o registro da ocorrência.

Motocicleta com numeração do chassi “picotada”  é encontrada
pela Polícia Militar de Borda da Mata em  bairro da zona rural
Na madrugada do dia 15 de abril, a Polícia Militar de Borda da Mata foi informada

via 190, que havia uma motocicleta abandonada na zona rural (bairro Bogari). De
imediato a equipe policial deslocou até a estrada vicinal do bairro Bogari, de maneira
que em determinado local localizou uma motocicleta marca Yamaha modelo YBR de
cor preta, com numeração do chassi (picotada), e com placa de identificação diferente
das características (marca/modelo) da original, abandonada à beira da estrada. Não
foi localizada nenhuma pessoa próximo à motocicleta, sendo esta removida ao pátio
credenciado.

Mulher é presa por desacatar Policial Militar em Borda da Mata
Durante atendimento de uma ocorrência na madrugada do dia 15 de abril de 2018

na zona rural de Borda da Mata, os policiais militares depararam com uma condutora
de um veículo que ao ver a viatura policial, parou repentinamente, e trocou de lugar
com uma das passageiras. A equipe policial efetuou a abordagem do veículo e
constatou que a proprietária que conduzia o veículo antes de ter efetuado a troca,
não possuía permissão/carteira nacional de habilitação, razão pela qual trocou de
lugar com uma passageira habilitada, porém a passageira que assumiu a direção do
veículo estava notoriamente embriagada, e ao ser submetida à busca pessoal, mesmo
sendo feita por uma policial feminina, não acatou as ordens, e em determinado
momento proferiu palavras de baixo calão direcionado a um dos militares da equipe,
motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão, sendo conduzida presa até o quartel
PM para lavratura da ocorrência.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

‘Coloque sua mão em uma panela quente por um minuto e parecerá uma hora. Sente-se ao
lado de uma moça bonita por uma hora e parecerá um minuto. Isso é a relatividade’

Albert Einstein

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,
lanches,
bolos,

brioches
e muito
mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso
Alegre,

servimos
pratos

executivos

Prefeitura de Borda da Mata e Cohab
firmam parceria para atender mutuários

Borda da Mata está inserida no
Programa Cohab Mais Perto - Prefeito
Amigo da Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais criado em 2017,
que tem como objetivo levar um melhor
atendimento aos mutuários por meio de
parcerias da companhia com as
prefeituras municipais. Esse programa
permanente de parceria favorece o
acompanhamento das situações de
inadimplência, regularização fundiária,
emissão de escrituras e outros temas de
interesse do mutuário e da Companhia
oferecendo informações e capacitando
técnicos municipais para receber, tratar
e encaminhar demandas dos mutuários
e dos conjuntos habitacionais para a
companhia.

Muitos casos relativos às casas
populares construídas em Borda da Mata
na década de 1980 nunca tiveram
resolução, pela própria falta de
acessibilidade da Cohab nos municípios.
Em março de 2018, Borda da Mata
assinou o termo de parceria do programa
com a companhia, portanto, a Prefeitura
de Borda da Mata comunica aos
mutuários da Cohab que conta com um
funcionário treinado para condução das
atividades relativas ao contrato Cohab
Mais Perto.

O atendimento acontece toda sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h30
com Cirlene Rodrigues dos Santos
Brandão no Departamento de Obras.

‘Tudo o que a raça humana fez e pensou até o momento refere-se à satisfação das necessidades sentidas profundamente e à assimilação da dor. É preciso ter
isso em mente constantemente se quiser entender os movimentos espirituais e seu desenvolvimento. O sentimento e os anseios são a força motriz por trás de

todos os esforços e criação humana, em um aspecto exaltado que estes últimos podem nos apresentar’ - Albert Einstein
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 40/2017
“Autoriza o Poder Executivo

Municipal a firmar Termo de

Cooperação Técnica-Financeira com

os Municípios circunvizinhos e da

outras providências”
O Prefeito do Município de Borda da

Mata/MG faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder
Executivo Municipal a firmar com os
Municípios circunvizinhos, Termo de
Cooperação Técnica-Financeira com o
objetivo de conjugarem esforços para o
melhoramento e conservação das
estradas vicinais que ligam as
Municipalidades, bem como, garantir o
direito social à saúde dos Munícipes,
através do uso de veículos tipo
ambulâncias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 06 de julho de 2017.
ANEXO I
TERMO DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA N. 1/2017 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BORDA
DA MATA-MG E O MUNICÍPIO DE
OURO FINO - MG.

Pelo presente instrumento e na melhor
forma de direito, o MUNICÍPIO DE
BORDA DA MATA-MG, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no
CNPJ n. 17.912.023/0001-75, com sede
administrativa na Praça Antonio Megale,
n. 86, centro, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal André Carvalho
Marques, brasileiro, casado, veterinário,
residente e domiciliado em Borda da
Mata-MG, juntamente com o
MUNICÍPIO DE XXX, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no
CNPJ n. XXX, com sede na XXX,
representado por seu Prefeito Municipal
XXX, autorizado pela Lei Municipal n.
XXX/2017, com sujeição, no que couber,
as normas da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, resolvem
firmar o presente Termo de Cooperação
Técnica mediante cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Cooperação
Técnica tem por objeto a conjugação de
esforços para a manutenção das estradas
vicinais que fazem divisas entre os
Municípios, bem assim a cessão de
veículos da frota municipal para serviço
essencial de saúde, tais como
atendimento emergencial, deslocamento
de pacientes para outras localidades etc.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS
OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Os Municípios comprometem-se
mutuamente a ceder máquinas e custear
despesas para a manutenção das vias
vicinais que ligam as Municipalidades,
visando o melhoramento das condições
dos usuários e ainda veículos a serviço
da saúde, com a finalidade de
transportar pacientes em casos de
urgência e emergência, bem assim para
o descolamento fora do território
municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA
VIGÊNCIA O prazo de vigência deste
instrumento é de 4 (quatro) anos,
contados a partir da data de sua
assinatura.

 CLÁUSULA QUARTA - DOS
RECURSOS As despesas correrão por
dotações próprias de cada ente
Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA
ALTERAÇÃO Este Termo de
Cooperação Técnica poderá ser alterado,
com as devidas justificativas, mediante
proposta de modificação a ser
apresentada de comum acordo entre os
participes, não podendo haver mudança
do objeto.

 CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
O presente Termo de Cooperação
Técnica também poderá ser rescindido,
de comum acordo entre os partícipes,
ou denunciado, mediante notificação
escrita, com antecedência mínima de 20
(vinte) dias.

 CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Elegem as partes o Foro da Comarca de
Borda da Mata/MG, para dirimir qualquer
dúvida do presente Termo de
Cooperação Técnica, denunciado-o a
qualquer custo por mais privilegiado
que seja. E por estarem de pleno acordo
e compromissados assinam este Termo
de Cooperação Técnica, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo.

Proposição de Lei nº 41/2017
“Autoriza a cessão de bem imóvel

municipal mediante Termo de Cessão de
Uso e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições e nos
termos do inciso VII do artigo 88 da Lei
Orgânica do Município, faz saber a
todos os habitantes do Município, que
o Poder Legislativo Municipal aprova e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1° Nos termos dos arts. 10, III, X,
21, 61, XV, 88, VII, da Lei Orgânica
Municipal fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a conceder, na
forma de Termo de Cessão de Uso a
Escola Municipal Benedita Braga Cobra,
localizada a Avenida Wilson Megale,
851, Centro, Borda da Mata/MG, com a
seguinte estrutura:05 (cinco) salas de
aula do prédio para credenciamento
inicial da Faculdade de Borda da Mata,
perante o MEC, enquanto as instalações
definitivas não estejam prontas.

Parágrafo único. O direito real de uso
estabelecido no presente artigo,
mediante interesse público terá validade
por 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por igual período, enquanto
as instalações definitivas da Faculdade
de Borda da Mata, não estiverem
prontas.

Art. 2° O objeto do presente Termo
destina-se exclusivamente ao uso do
prédio/escola municipal para início do
credenciamento da Faculdade de Borda
da Mata/MG, onde após a existência de
instalações próprias, o mesmo perderá
efeito.

Parágrafo único: Após o
encerramento do prazo de cessão ou
encerramento das atividades na escola
municipal o imóvel objeto da presente
lei, assim como todas as edificações nele
incorporadas após o termo de cessão
de uso, serão incorporados ao
patrimônio público municipal.

Art. 3° O Decreto de concessão deverá
obedecer o interesse público relevante,
devidamente justificado, quando da
lavratura do contrato ou instrumento
público de autorização de concessão de
direito real de uso do bem imóvel
previsto no artigo 1º da presente lei.

Art. 4º A presente lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Borda da Mata, 21 de agosto de 2017.
Proposição de Lei nº 42/2017
“Dá nome à via pública que menciona

e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da

Mata/MG, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Passa a denominar-se “RUA
OLÍMPIO GOUVÊA” a antiga rua “C”
LOTEAMENTO VISTA LINDA, que se
inicia na rua Vicente Elizardo da Silva e
termina na Rua Ubirajara Monteiro de
Carvalho. Bairro Nossa Senhora de
Fátima

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

Borda da Mata, 04 de Setembro de
2017.

Proposição de Lei nº 43/2017
“Dá nome à via pública que menciona

e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da

Mata/MG, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Passa a denominar-se “RUA
JOSÉ DE ANDRADE” a antiga rua “J”
LOTEAMENTO VISTA LINDA, que se
inicia na rua Vicente Elizardo da Silva e
termina na Rua Ubirajara Monteiro de
Carvalho. Bairro Nossa Senhora de
Fátima

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

Borda da Mata, 04 de Setembro de
2017.

Proposição de Lei nº 44/2017
“Dá nome à via pública que menciona

e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da

Mata/MG, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Passa a denominar-se “RUA
JANUÁRIO CAPONI” a antiga rua “I”
LOTEAMENTO VISTA LINDA, que se
inicia na rua José de Andrade Cobra e
termina na Rua Olímpio Gouvêa.  Bairro
Nossa Senhora de Fátima

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

Borda da Mata, 04 de Setembro de
2017.

Fábrica Myra Sol Confecções inaugura
Loja Física no Centro Comercial

Vera Cruz em Borda da Mata
No dia 13 de Abril ,  Myra Sol

Confecções com fábrica em Borda
da Mata inaugurou sua primeira
loja física no Centro Comercial
Vera  Cruz ,  s i tuado na  MG 290
km28, saída para Pouso Alegre.

A Loja  de  confecção  própr ia

o f e r e c e r á  m o d a  p r a i a ,  m o d a
íntima, sexy shop, pijamas, linha
espor t iva ,  malhas  de  inverno e
cont inuam com suas  produções
d e  u n i f o r m e s  e  c a m i s e t a s  e
também atendendo no atacado e
no varejo.

Mais de 500 trilheiros participam da 16ª Trilha da Torre em Borda da Mata

Na 16ª edição da Trilha da Torre, em Borda da Mata, 530 motociclistas participaram do percurso de 65 km. Durante seis horas, os pilotos percorreram estradas, morros e trilhas pelos bairros rurais Moji, Contendas,
Palma, Capinzal, Cachoeira, Pedra Negra, Cachoeirinha, Três Barras e Segredo. Os pilotos vieram de 68 cidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a organização do evento,
60% dos motociclistas concluíram o trajeto.

A Prefeitura de Borda da Mata participou com o apoio por meio dos departamentos de Obras e de Esporte e Lazer, com a logística, sinalização e premiação. O evento contou também com o apoio da Polícia Militar.
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Ruas do distrito Cervo em Borda da Mata recebem operação tapa-buracos

O Departamento Municipal de Obras de

Borda da Mata iniciou a operação

tapa-buracos na quinta-feira, 19/04,

em diversas ruas do distrito Cervo.


