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Tenente Louzada,
Comandante do 5º
Pelotão PM em Borda
da Mata, agradece a
todos pela colaboração
e comportamento durante
o Carnaval 2015
Com a missão de resgatar o Carnaval em Borda da Mata, a Prefeitura e o
Bloco Locomotiva da Alegria, se esmeraram em trazer o que havia de melhor
para a população, e assim o fez. Quero aqui, em nome da PMMG, em nome de
meus leais irmãos de farda integrantes deste honroso 5º Pel / 137ª Cia – Borda
da Mata, agradecer a Prefeitura pelo apoio que nos foi dado e parabeniza-la
pelo brilhante evento realizado juntamente com a Locomotiva da Alegria.
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Novidade no Grupo Ipê:
Estamos trabalhando
também com SERRALHERIA.
Portões, Grades e demais produtos.
Confira nossos preços!!!

Bom Repouso

Tocos do Moji
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Dez meninos são aprovados na avaliação
técnica de futebol em Tocos do Moji
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Resultado do Concurso da Prefeitura
de Borda da Mata é publicado
Página 5

Compromisso da Ipê no Mês de Março
Traga seu orçamento de laje e garantimos melhores preços!!!

*Consult e regulament o na loja
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A Morte do Grande Mestre

Dr. Alberto Péres
Um dos filhos mais ilustres
de Borda da Mata, morre
aos 95 anos de idade em
Brasília(DF),
onde foi sepultado.
É o último dos Péres!!!
Do seu Sobrinho Benedito
Cobra Filho(Cobrinha)

“O Senhor é o meu pastor; nada me
faltará... Bondade e Misericórdia
certamente me seguirão todos os dias
da minha vida; e habitarei na Casa do
Senhor por todo o sempre” (Sl. 23-6)
Essa maravilhosa passagem bíblica
dos belos Salmos de Davi nos emociona
profundamente. Temos consciência de
que somos pais com defeitos; mas Deus,
revelado por Jesus como “PAI NOSSO”,
é um progenitor perfeito. Se cada um de
nós, embora imperfeito, é capaz de fazer
o impossível pel o bem do filho,
imaginemos como Deus deverá nos
receber um dia!... E o mais importante é
saber que seu Amor é tão grande que foi
capaz de dar a própria vida para nos
salvar!
É conscient e desta confo rtadora
reali dade que ini ci o esta si ngela
homenagem a meu querido professor
ALBE RTO PÉ RE S. Após longa e
admirável vida (95 anos), com certeza foi
recebido com festa nas paragens
celestiais.
Fil ho de August o Péres e Maria
Silveira Péres, era natural de Borda da
Mata. Viúvo de Jupira Klyer Péres, com
quem teve 03 (três) filhos: Adilson,
Airton e Alberto Júnior.
Foi professor e advogado de elevado
conceito; sem qualquer dúvida, um dos
mais ilustres filhos bordamatenses. Nós
o conhecemos, em 1951, quando com 11
anos fomos para o internato do Colégio
São José de Pouso Alegre. Alberto Péres
era u m dos mestres, lecio nando
português. Suas aulas eram as melhores,
pela riqueza de seu co nt eúdo,
eloquência e profunda dedicação ao
ensino. Orador nato, sempre convocado

a falar em todos os eventos importantes
da escola. Amava a literatura, ensinava
verso s poéticos da mai s refinada
sensibilidade, estimulava e insistia na
redação de textos e leitura, como meios
eficazes para o domínio da matéria.
Enfim, um mestre na acepção da palavra
a indicar o caminho do conhecimento
aos seus alunos.
Tempo s depois, mudou-se para
Brasília, a capital brasileira, onde fundou
uma Universidade (CEUB) da qual foi
reitor. Ao que temos notícia, continuou
o seu fecundo trabalho de mestre por
excelênci a, at uando no magistério
universitário, em fiel cumprimento à
missão assumida por vocação. Assim, o
já saudoso Professor Alberto Péres
conseguiu multiplicar os talentos que
Deus lhe confiou. Sempre admirado e
respei tado, tornando-se verdadeiro
ícone ou ídolo de seus alunos.
Infel izmente, após trilhar essa
brilhante trajetória de vida, semeando e
espargindo as sementes do saber, o
mestre querido veio a falecer. Após ter
“combatido o bom combate”, encerrou
su a carrei ra, deixando para seus
discípulos o exemplo de uma vida
inteiramente dedicada à sua estimada
famíl ia e ao ensino secu ndário e
universitário.
Aos filhos e demais familiares, nossos
senti mento s de pesar pel a perda
inestimável do seu guia e benfeitor,
enquant o nós, seus ex-alunos
agradecidos, rogamos ao Senhor pela
sua plena felicidade, no reencontro com
seus entes queridos.
Borda da Mata, fevereiro de 2.015.
Gustavo Dantas de Melo

Prezados,
É com grande satisfação que nós da Associação
comercial e industrial de Borda da Mata comunicamos
que fomos agraciados pela Prefeitura Municipal, com o
direito de poder utilizar o espaço da antiga ESTAÇÃO
DE TREM para organizarmos a exposição dos produtos
e serviços produzidos e realizados em nossa querida
Borda da Mata, trabalho este que será realizado
conjuntamente com os artesãos de nossa cidade.
Certos de que se trata de uma ótima oportunidade para
exposição e comercialização de nossos produtos,
convidamos você e a sua empresa para se cadastrarem
e participarem deste novo projeto.
Estamos á disposição para maiores informações na
sede da ACIBM.
Pedimos por gentileza, caso haja interesse em
participar deste projeto, entrar em contato conosco o
mais breve possível.

Jansen Jean dos Santos Costa
Presidente ACIBM

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

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

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

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

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2015
Mês
Dia
Janeiro
16 - 30
Fevereiro
16 -27
Março
16 - 31
Abril
15 - 30
Maio
14 - 31
Junho
15 - 30
Julho
15 - 31
Agosto
14 - 31
Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 30
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Novembro
16 - 30
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
Dezembro
11
Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76
Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa
Mtb 5813/MG
Redação e Diagramação
Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 2.000

necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

E-mail tribunapopular1@hotmail.com

3

TRIBUNA POPULAR

Três Bandas Musicais animam Carnaval de Bom Repouso

Fotos: Assessoria Abalouko

O Carnaval de Bom Repouso, que aconteceu entre os dias 14 e 17 de fevereiro, animou os foliões da cidade e os visitantes. O Carnaval foi marcado por
shows em Praça Pública por Bandas que costumam agitar a galera nestas ocasiões.
Com organização da Prefeitura e apoio da Polícia Militar, em três dias houve apresentações de Bandas. No dia 14, sábado, quem fez o espetáculo foi
a Banda Abalouko e no domingo foi a vez da Banda Look 7 agitar os foliões. Na segunda, houve apresentação de DJ e para encerrar com chave
de ouro, a cantora bordamtense Juliana Campos e sua Banda fizeram uma grande apresentação que encantou os presentes no evento.
Além desses shows, nos dias 15 e 17 também houve matinês para as crianças.

Bamda Abalouko

Fotos: Fabiano Ferreira Oliveira

Fotos: Assessoria Banda Look 7

Juliana Campos e Batuke Minas

Banda Look 7

Banda Look 7

Anuncie Aqui

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada(Jump, Kangoo-Jump e
Zumba), Musculação e Alongamentos com bolas.
Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL
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Representante de Tocos do
Moji fica em 5º lugar na
Ultramaratona Rei e Rainha
Serra de Minas em Inconfidentes
No di a 2 2 de feverei ro , em
Inco nfi dent es fo i di spu t ada a
“ULTRAMARATONA RE I E
RAINHA SERRA DE MINAS” com o
percu rso que passou nas serras de
três cidades da região, Inconfidentes,
Tocos do Moji e Ouro Fino; estavam
presentes aproximadamente 100 dos
melho res atletas de t odo o Brasil.

Após 4 horas e 56 min de corrida o
represent ant e de To cos do Mo ji ,
Brant ,
co nqui st o u o pó di o
completando em 5° lugar. O troféu foi
ent regu e
pel a
P refei t a
de
Inco nfi dent es Ro sângel a Dant as
parabenizando a cidade de Tocos do
Moji e ao Prefeito Toninho Rodrigues,
pelo apoio, e ao atleta Brant.

Dez meninos são aprovados na avaliação
técnica de futebol em Tocos do Moji
No dia 21 de fevereiro, aconteceu em
Tocos do Moji uma avaliação técnica de
futebol para cerca de 250 garotos de
várias idades. A avaliação foi organizada
por Pirina, Bino e Tiaguinho de Borda
da Mata e Daniel de Tocos do Moji. O
avali ado r foi Careca P aiva que

encaminha os aprovados para diversos
clubes.
Participaram atletas de Borda da Mata,
Tocos do Moji, São Gonçalo do Sapucaí,
Santa Rita do Sapucaí e Inconfidentes,
sendo que os aprovados foram três de
São Gonçalo, dois de Borda da Mata,

do is de Tocos do Mo ji, do is de
Inconfidentes e um de Santa Rita do
Sapucaí.
O evento contou com o apoio da
Prefeitura, da Pol ícia Militar e do
Departamento de Esportes de Tocos do
Moji.

Avaliação técnica em Tocos do Moji em que 10 garotos foram aprovados

Ultramaratona e
entrega da
premiação pela
Prefeita de
Inconfidentes

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

Ex-Deputado Federal Geraldo
Thadeu é eleito presidente do
PSD de Minas Gerais
O ex-Deputado F ederal Geral do
Thadeu foi eleito pela cúpula do partido
em Brasília para assumir a presidência
do PSD mineiro, com a anuência de
Gilberto Kassab, hoje Ministro das
Cidades. A eleição ocorreu no dia 11 de
Fevereiro e contou com a presença dos
Deputados Federais por Minas Gerais,
Jaime Martins, Diego Andrade e Marcos
Montes. Quando o PSDB estava no
Governo, o PSD de Minas contava com
du as Secretarias, a da Saúde com
Alexandre da Silveira, hoje suplente do

Senador Anastasia e a
do
Desenvolvimento So cial, com o
Deputado reeleito Cássio Soares. “Caso
Geraldo Thadeu venha a assumir uma
Secretaria será muito importante para a
nossa região uma vez que, Geraldo, é de
Poços de Caldas e sua base é o Sul de
Minas. O PSD mineiro conta ainda com
seis deputados estaduais, dentre eles está
Duarte Belchir, deputado que recebeu
mais de 500 votos dos bordamatenses”,
diz Quirino, ex-assessor parlamentar de
Geraldo Thadeu.

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.
Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br
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Resultado do Concurso da Prefeitura
de Borda da Mata é publicado
Os classificados no Concurso Público da Prefeitura de Borda da Mata podem conferir o resultado no site da
Prefeitura www.bordadamata.mg.gov.br e no site da empresa responsável pela organização do concurso
www.consesp.com.br. Os classificados para os cargos de motorista e operador de máquinas vão realizar
prova prática no dia 08/03/2015 (domingo) às 9h na Escola Municipal Benedita Braga Cobra em Borda da
Mata. Mais informações estão disponíveis no edital, publicados nos sites acima citados.
São 207 vagas para os departamentos de Educação, Administração, Obras e Secretaria de Saúde. Os cargos
de nível básico, médio e superior atraíram 2.347 pessoas em busca de uma vaga no serviço público. As provas
aconteceram no dia 01/02/2015, em quatro escolas de Borda da Mata.
Segundo o prefeito Edmundo Silva Junior, um concurso realizado de maneira idônea garante os bons
serviços prestados à população “espero que com o segundo concurso realizado de maneira honesta (o
primeiro realizado em 2010), Borda da Mata possa cobrar a mesma decência em concursos futuros das
próximas gestões”.

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

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

Abertura de firma,
Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos,
construção civil e
Contabilidade em geral

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

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
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DIRETO DA POLÍCIA
PM Junqueira
Posto de Combustível é roubado de
madrugada por dois homens armados
No dia 22 de janeiro, por volta da meia-noite, dois homens roubaram o Posto
Bacaninha (antigo Posto Pinheirinho). A PM de Borda da Mata foi acionada e em
contato com a vitima, frentista do posto, foi relatado que se aproximou um veiculo
com os faróis alto, conseguindo visualizar somente que o veiculo se tratava de um
VW GOL, cor ESCURA, saindo do veiculo dois indivíduos encapuzados, portando
aparentemente uma arma de fogo de cor prata, lhe dando ordem para colaborar e
entregar tudo que tinha em seus bolsos, logo em seguida amarraram suas mão e o
trancaram no banheiro. Foram subtraídos de acordo com a vítima, a quantia de
R$1200,00, uma máquina de cartões cielo, 12 litros de óleo automotivos, e um celular
Samsung. Foi feito rastreamento pela Polícia Militar porém sem êxito. Qualquer
informação a respeito do caso poderá ser dada pelo telefone 190 sendo o sigilo
garantido.

Autor é preso por agressão e, após ser preso, danifica
bens do Estado no interior do Quartel da PM
No dia 17 de fevereiro, durante as festividades de Carnaval, a Policia Militar foi
informada que havia um individuo agredindo pessoas na praça central onde ocorria
evento carnavalesco. Os seguranças particulares que trabalhavam no evento
avistaram o autor agredindo pessoas sendo de imediato contido, retirado do local e
conduzindo até a sede do Quartel a fim de aguardar as possíveis vitimas e efetuar o
registro da ocorrência. No entanto, o autor o qual estava bastante exaltado e com
hálito etílico, começou a gritar e a desferir chutes na mesa do computador, na fiação
elétrica e banner da Policia Militar, onde veio a danificar computador e o banner da
Polícia Militar. Foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, sendo este apresentado
a autoridade policial, na Delegacia de Plantão de Ouro Fino, local onde foi estipulado
uma fiança de R$1000,00. Como o autor não pagou a fiança, este foi levado para o
Presídio na cidade de Ouro Fino.

Tenente Louzada, Comandante do 5º Pelotão PM em
Borda da Mata, agradece a todos pela colaboração
e comportamento durante o Carnaval 2015
Com a missão de resgatar o Carnaval em Borda da Mata, a Prefeitura e o Bloco
Locomotiva da Alegria, se esmeraram em trazer o que havia de melhor para a
população, e assim o fez. Quero aqui, em nome da PMMG, em nome de meus leais
irmãos de farda integrantes deste honroso 5º Pel / 137ª Cia – Borda da Mata, agradecer
a Prefeitura pelo apoio que nos foi dado e parabeniza-la pelo brilhante evento
realizado juntamente com a Locomotiva da Alegria.
Agradeço aos cidadãos bordamatenses que deram uma verdadeira aula de alegria,
cidadania e educação. Aos blocos carnavalescos, que esbanjaram alegria,
irreverência, sem contudo faltar ao respeito, meus sinceros agradecimentos.
Deixo claro que tudo que foi feito pela PM, já havia sido tratado em reuniões
visando o planejamento para o Carnaval. Uma das questões foi a proibição do uso
de som automotivo, o que foi criticado até nas redes sociais por alguns cidadãos, se
é que assim podemos chamá-los, os quais não tem nenhum conhecimento de causa.
Coibimos sim, pois o Carnaval deve ser em local apropriado, sem perturbar aquele
que quer descansar, e até às três horas da manhã, como havia sido combinado
previamente com as autoridades locais.
A PMMG está em Borda da Mata para trazer segurança e tranquilidade aos cidadãos
de bem. Aos desordeiros, “dura lex, sed lex”, a lei é dura, mas é lei e será cumprida.
Tenente Louzada, Comandante da Polícia Militar em Borda da Mata.

Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

Anuncie no Tribuna Popular
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

CH ALTO FAL ANTES
Consertos e Reformas de
ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

Anuncie Aqui
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Com o tema “Brincando de ser Criança”, Carnaval
de Tocos do Moji repete sucesso de anos anteriores
“Brincando de ser Criança” na
Avenida e cada vez mais adulto na
Organização; o Carnaval de Tocos do
Moji novamente foi um SUCESSO. De
13 a 17 de fevereiro a cidade recebeu
mil hares de visit antes os quais se
encantaram com tão calorosa acolhida,
além de se emocionar com a “magia” dos
contos de fadas; tão esquecidos em
no ssa at ualidade. Morado res e
visitantes foram embalados pelo som
contagiante das Bandas “Sapo Brasilis”
e “Genetations Banda Show, além é claro
das
clássicas
marchinhas
“bril hantemente” executadas pelos
“Turrões.”
A Festa iniciou-se no dia 13/02 com
um “esqu enta” ao so m de mui ta
Marchinha com os Turrões, seguida de

Som Eletrônico no Palco Central. No
Sábado, 14 /02 , as cachoeiras do
Município foram “invadidas” pelos
foliões que durante o dia se refrescavam
e preparavam para brincar a noite ao som
das Marchi nhas com os Turrões,
seguido de Show com a Banda Sapo
Brasilis. No Domingo, 15/02, às 14h as
atenções se voltaram para a tradicional
partida de futebol entre os times das
Lacraias e Mocréias no Estádio
Mu nicipal (detalhe: t odos os
componentes deviam estar vestidos de
mulher), e novamente a partir de 21h,
muit a Marchinha com os Turrõ es,
seguido de Show com a Banda Sapo
Brasilis. Na Segunda Feira, dia 16/02,
grandioso Desfile do Bloco Chuchu
Beleza com o Tema: “Brincando de Ser

Criança”. Após o desfile, o Mestre de
Bateria “Nino” chamou ao Palco: a
Puxadora do Samba Enredo Raquel
Tobias, o Cavaquinista Brambila e Zé
Vi tor, o Carnavalesco Dinho, o
Presi dente do Bl oco Vagu inho, o
Tesoureiro Edivam, e a Rainha da Bateria
Aline; os quais foram muito aplaudidos
pelos presentes. Em seguida Show com
a Banda Generations. No dia 17/02, Terça
Feira, encerramento da Festa com Show
da Banda Generations a partir das 21h.
“Brincando de Ser Criança”, essa foi à
proposta para este ano. A idéia foi
realizar uma fusão entre Carnaval e a
importância de se cultivar os Contos de
Fadas (dimensão esquecida por nossos
Adolescentes e jovens que não tem
aproveitado essa importante fase de

desenvolvimento) para isso contamos
com a genialidade do José Vitor e a
parceria do Brambila para composição
do Samba Enredo; a criatividade do
Carnavalesco
Di nho
e
seus
co laborado res; a di spo si ção e
organização do Mestre da Bateria Nino,
o talento da Puxadora Raquel Tobias,
além da participação especial do Saíd da
Cuíca e o Brambila do Cavaquinho
(ambo s da E sco la Tri Campeã do
Carnaval de São Paulo a Mocidade
Alegre). Ao Vaguinho e ao Edivan pela
competente administração a frente do
Bloco Chuchu Beleza; além de todos os
participantes das Alas, bem como os
destaqu es e a to do Bloco Chu chu
Beleza.
A posteriori a Festa eu, Vanderlei

Carlos da Silva, em nome do Secretário
de Cul tura José Vitor, gostaria de
agradecer a Prefeitura na Pessoa do
Prefeito Toninho Rodrigues e a Câmara
de Vereadores e a Polícia Militar; dos
quais não faltou apoio. A todos que
colaboraram com serviços, idéias, e até
mesmo com críticas construtivas para a
realização do Evento. Foram dias de
muito trabalho e preocupação, além de
muita criatividade, para que a cidade
estivesse devidamente preparada para
receber moradores e visitantes. Não
quero aqui citar este ou aquele e sim
pedir que Deus abençoe de verdade
aqueles que estiveram conosco nessa
empreitada de sucesso. Ano que vem
tem Mais!
Vanderlei Carlos da Silva

Confira os principais momentos do Carnaval em Tocos do Moji:
Fotos: Maria Clara
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Prefeitura de Borda da Mata realiza leilão de veículos e sucatas eletrônicas
O leilão de 14 veículos e mais um lote
de sucata eletrônica, considerados
inservíveis e avaliados pela comissão
técnica da Prefeitura, serão leiloados
pelo leiloeiro público oficial Isac
Vicente da Silva (Matrícula JUCEMG nº
890) no dia 05/03/2015, às 13h, no Clube
de Campo Tiradentes em Borda da
Mata.
Os bens do leilão poderão ser
visitados pelos interessados nos dias
03/03/2015 e 04/03/2015, das 8h às 11h e
das 14h às 16h, no Clube de Campo. Os
licitantes deverão examinar detidamente
os bens tendo em vista que todo e
qualquer bem serão vendidos no estado
em que se encontram, não cabendo à
administração e leiloeiro qualquer
responsabilidade.
As especificações dos lotes e valores
dos lances estão disponíveis no edital
publicado no site
www.isacleiloes.com.br.

Nascimento

Publicações da Câmara Municipal
de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 30/2014
“Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte
Lei:
Art.1º - Os Anexos I - Quadro Permanente de Pessoal do Magistério Público Municipal e Anexo IV –
Tabela de Vencimentos do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, ambos da Lei nº 1.610 de
19 de março de 2010, passam a vigorar com as
alterações descritas nos Anexos I e II desta Lei.
Art. 2º - Ficam criadas mais 07 (sete) vagas para os cargos de Professor II, totalizando 22( vinte e duas
)vagas.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art.4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 07 de outubro de 2014.

Nasceu no dia 06 de fevereiro, o garoto Miguel Augusto da Silva.
Ele é filho do casal Viviane Raimundo da Silva e Flávio Julho
Carvalho. Miguel é neto de Vivalde Raimundo da Silva(Válter
Barbinha) que o atual Presidente da Câmara de Borda da Mata.
Parabéns ao casal e que Miguel cresça com muita saúde e
traga muitas alegrias aos familiares!!!

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES
Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.
CRECI:12.649(PF)

Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telefone:(35)9992-1437
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

Caminhada dos Imigrantes
em Senador José Bento

Proposição de Lei nº 31/2014
“Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte
Lei:
Art.1º Fica alterado o Anexo I - Quadro Permanente de Pessoal da Lei nº 1.609 de 19 de março de
2010, com a criação de mais 05 (cinco) vagas para os cargos de Monitor de Creche, totalizando 35
(trinta e cinco) vagas.
Art.2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 07 de outubro de 2014.
Idioma, o clima, os hábitos alimentares, ambiente residencial, falta de escola para os filhos dentre muitas
outras coisas.A imigração se deu entre 1923 a 1926.

A Europa tinha acabado de passar pela a Primeira Guerra Mundial e o
povo ainda sofria as suas consequências. Milhares de europeus
emigraram para outras TERRAS em busca de liberdade, trabalho e uma
vida melhor. A Colônia Padre José Bento recebeu também perto de 30
famílias de estonianos, muitos alemães, alguns poloneses, espanhóis,
portugueses e italianos. A adaptação dos imigrantes não foi fácil. O

Vem pra Caminhada dos Imigrantes, - Dia 1º de Março em
Senador José Bento às 7h da manhã na Praça Daniel de Carvalho.
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Carnaval 2015 de Borda da Mata resgata tradições e reúne multidão
Cerca de 11 mil pessoas passam por Borda da Mata no Carnaval 2015
O Carnaval 2015 de Borda da Mata
lembrou o samba de 1949, composto
po r P edro Brandani , qu e di z
“Mo rena, morena, o Carnaval de
Borda é o melhor que há...”. A parceria
ent re a P refei tu ra e o s bl o co s
carnavalescos fizeram desta festa um
grande evento que resgatou tradições
e ofereceu diversas atrações com o
intuito de agradar a todos.
A programação incluiu marchinhas
co m a banda Mo ro fai a no Coreto
Agenor de Mell o. A est rut ura de
palco, tenda e praça de alimentação
montada pela Prefeitura entre as duas
praças centrais recebeu a roda de
samba da Loco mo ti va da Al egri a
todas as noites.
A meia noite, a animação continuava
no palco com as bandas e o melhor
do axé. Na sexta-feira e no domingo,
a cantora Juliana Campos, prata da
casa, acompanhada da banda Batuke
Minas embalaram o povo até às três
horas da manhã. No sábado e terçafeira, a banda show Look 7 animou os
bordamatenses. Na segunda-feira, a
banda Inimigos da HP foi responsável
pela noite de muita música e diversão.
De acordo com a Polícia Militar, na
segunda-feira, cerca de 11 mil pessoas
estiveram em Borda da Mata e nos
demais dias, aproximadamente 4 mil
pessoas passaram o Carnaval em
Borda da Mata.

Locomotiva da Alegria realiza desfile com o enredo Dorica e Tiburcinho
Prefeitura de Borda da Mata dá apoio de infraestrutura ao desfile
A expect at iva para o desfi le da
Locomotiva da Alegria, grupo popular
formado há quase um ano, logo após o
Carnaval 2014, era grande e, mesmo com
a chuvinha fina que caiu domingo à
noite, a Praça Antonio Megale em
Borda da Mata ficou lotada para a
apresentação.

Co m o samba enredo “Dorica e
Tibu rcinho”, o bloco homenageou
duas pessoas bastante conhecidas e
bem caricatas de Borda da Mata. As
fantasias, a bateria e toda a composição
do desfil e encheu os ol ho s do s
bordamat enses e visi tant es nest e
Carnaval.

P ara dar suporte ao desfi le da
Locomotiva, a Prefeitura de Borda da
Mata investiu R$ 108.923,00 em aluguel
de tenda, pal co, som, il umi nação,
caminhão de som que acompanhou os
desfiles, doação do espaço da praça de
alimentação, banheiros químicos para
o Barracão do Samba, alimentação dos

músicos, marcações nas ruas por onde
passaram os componentes do bloco,
além de holofotes no trecho em frente a
Prefeitura para destacar o desfile.
Para o prefeito Edmundo Silva Junior,
o Carnaval 2015 em Borda da Mata
“valeu a pena” e co mpl ementa “o
Carnaval 2015 recebeu mais atenção

po rqu e não acho co nvenient e que
nossos jovens fiquem nas estradas
devido ao perigo que elas representam
nesta época. No ano que vem, vamos
aprimorar ainda mais a estrutura para
que Borda da Mata passe a ser o melhor
Carnaval aberto ao público do Sul de
Minas.”

Desfile da Locomotiva da Alegria

Blocos de rua animam o Carnaval em Borda da Mata
O Bloco Caminho do Mé nasceu em 2012 de um
grupo de amigos, neste ano cerca de 500 pessoas
vestiram o abadá e percorreram as ruas de Borda da
Mata. O ponto de partida foi no Barracão do Samba,
passando pelas praças cent rais até a Casa do
Compadre, no sábado de Carnaval. Mais de mil
abadás foram vendidos pela Locomotiva da Alegria
que coloriu Borda da Mata de azul no domingo.
Na segunda-feira, foi dia do tradicional bloco Maria
Sapatão. A praça ficou cheia de homens vestidos de
mulher e mulheres vestidas de homem, cerca de 600
pessoas participaram do bloco. Outro grupo de
foliões se organizou com camisetas e se divertiu com
o nome de Os Corneteiros.
Cerca de 1 50 pesso as
vestiram a camiseta do bloco
Trilokos e desfilaram pela praça
no primeiro dia do Carnaval,
sexta-feira, dia 13 /0 2. No
encerramento do Carnaval,
terça-feira, 17/02, a Locomotiva
voltou e de novo fez a festa com
os l ocomotivos. Na mesma
no ite, um novo blo co se
apresentou, o Bloco Rural,
vestido s co m ro upas est ilo
country.

Desfile dos Blocos no Carnaval de Borda da Mata
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Crianças participam de festa de carnaval na Creche em Borda da Mata
Na sexta-feira, 13/02/15, as crianças da Creche
Madre Tereza de Saldanha de Borda da Mata
participaram da festa de Carnaval no pátio da
instituição em que participaram da folia de fantasia
e máscaras, com direito a confete e serpentina.
Durante a semana, as professoras trabalharam
o tema em sala de aula e as crianças aprenderam e
fizeram trabalhos sobre o tema. As máscaras foram
confeccionadas pelas professoras e monitoras e
as mães mandaram as fantasias para que as
crianças vest issem na ho ra da festa, que
aconteceu no turno da manhã e da tarde.

Cemei em Borda da Mata realiza
festa de Carnaval para as crianças
As crianças do Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos em Borda da Mata se divertiram na
festa de Carnaval preparada pela escola no dia 13/02/2015. As mães mandaram fantasias para as
crianças que vestiram as roupas de personagens na hora da folia.

Carnaval no CEMEI
anima as crianças

