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Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

Consultório

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
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Previsão do Calendário de circulação
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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              16 - 28
Março                   15 - 31
 Abril                    16 - 30
 Maio                    15 - 30
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Festa em louvor a Padroeira Nossa Senhora de Fátima no Distrito Fernandes
No mês de maio, aconteceu no Distrito

Fernandes - Tocos do Moji, a tradicional
festa em louvor à padroeira Nossa
Senhora de Fátima, que este ano foi
celebrada de 4 a 13 de maio.  A parte

religiosa foi marcada pelas celebrações
da Eucaristia todos os dias.  Dia 13,
enceramento da festa com procissão,
Missa e Coroação de Nossa Senhora de
Fátima.

Na parte social houve shows nos dias
12 e 13. 12/5 - Sábado show com o cantor
Caio  Fernandez. 13/5 - Domingo show
com a orquestra de viola, Maestro
Tiaguinho e apresentação da Lira

Tocosmojiense, Maestro André.
Encerrando grandioso com show com:

Zé Batista e Marcelinho.
Agradecimentos: A Prefeitura, Câmara

Municipal e  Polícia Militar e aos

Festeiros: José Ricardo Alves Filho, Silvana
do Carmo Almeida Alves e Júlio Fernandes
Alves, aos doadores de bezerros, prendas
e a todos os patrocinadores e em especial
ao  Pároco Pe. Paulo Âmbar.

Campeonato Society  2018 do Bairro Paredes em Tocos do Moji reúne seis equipes

No domingo, dia 20 de maio, chegou ao final o
campeonato  de futebol society do Bairro Paredes
em  Tocos do Moji, organizado por Izael Bento de
Souza, (Nem) o qual foi iniciado no mês de março
com seis  equipes. A grande final foi entre as do
João Paulo X Mauricio e  sagrou se campeã a equipe
João Paulo pelo placar  de 2 a 1.

O Prefeito Toninho Rodrigues e o Secretário de
Esporte, José Vítor entregaram os troféus e
medalhas.

Agradecimentos:
A Prefeitura e Câmara municipal e a todos que

colaboraram com a realização deste campeonato.

Ciclista de Borda da Mata participa de uma das maiores maratonas
de montain bike do país e da 2ª Etapa do Circuito da Mantiqueira

No dia 06 de maio, o ciclista Ramirez
Medeiros participou de uma das maiores
maratonas de montain bike do país, a
Big Biker. A prova foi em Taubaté com
mais de dois mil inscritos. Ele correu na
elite e cheguou em 22º lugar.

“Agradeço o patrocínio da academia
Studio Fitness, do Café da Bisa”, diz
Ramirez.

Já no dia 20 de maio, participou da 2ª
etapa do Circuito Mantiqueira de MTB.

O Evento foi realizado em Gonçalves -
MG. “Prova dura, com algumas subidas
longas e bastante íngremes. A
temperatura baixa dificultou um pouco as
coisas. Tive alguns problemas com a
transmissão, que me custou alguns
minutos, mas consegui chegar ao pódio.

Agradeço a meus apoiadores: Galeria
Studio Fitness, Café da Bisa, Bike
adventure, Aline Pereira (personal) e Alan
Silvério (nutricionista), conclui Ramirez.

Evento em Gonçalves
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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

Cronograma de vacinação de rotina nos distritos
Cervo e Sertãozinho em Borda da Mata

A vacinação de rotina inclui todas as vacinas obrigatórias e recomendadas pelo Ministério da Saúde para crianças e adultos.
É indispensável a apresentação do cartão de vacinas para receber as doses.

06/06 – Cervo
15/06 – Sertãozinho
20/06 – Cervo
29/06 – Sertãozinho
04/07 – Cervo
13/07 – Sertãozinho
18/07 – Cervo
27/07 – Sertãozinho
No calendário estabelecido para os meses de junho e julho, o atendimento nas respectivas Unidades Básicas de Saúde dos

distritos acontece das 8h às 13h.

Anuncie no Tribuna Popular
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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

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!!!

‘Meu ideal político é a democracia. Que cada pessoa seja

 respeitada como indivíduo e nenhuma idolatrada’

Albert Einstein
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ANUNCIE

AQUI!

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

Mutirão de ultrassonografias completa um ano com
cerca de 630 pacientes atendidos em Borda da Mata

No sábado, dia 19 de maio, mais 58
pacientes foram atendidos no mutirão
de ultrassonografias em Borda da Mata.
O médico José Luiz Schiavon e a técnica
em radiologia Fabiana Silva realizaram
70 exames durante o dia até início da
noite, já que alguns pacientes
demandaram o ultrasson de diferentes
partes do corpo.

Foi há exatamente um ano, nos dias 27

e 28 de maio de 2017, que a Secretaria
Municipal de Saúde de Borda da Mata
começou este projeto, com o objetivo
de zerar filas de espera e simplificar o
atendimento para realização de
ultrassonografias no município. Os
mutirões de ultrasson acontecem sempre
as finais de semana nas dependências
do asilo. Desde então, cerca de 630
pacientes foram atendidos e levaram o

resultado de seus exames na hora.
Para a secretária de saúde, Rosaly

Esther, tornar o atendimento mais
humano é essencial para a população
“queremos o melhor atendimento, por
isso zerar a fila de espera é tão
importante, além disso, oferecemos
transporte para os pacientes da zona
rural e dos distritos para facilitar e
garantir o acesso.”

Mutirão de ultrassonagrafia

Secretaria de Saúde discute ações de
saúde pública e homenageia enfermeiros

Por ocasião do Dia do Enfermeiro, em
12 de maio, os profissionais da Secretaria
Municipal de Saúde se reuniram na
Câmara Municipal, no dia 16/05, para
ouvir sobre questões relevantes e
inerentes à saúde pública em Borda da
Mata. Como convidado, estava o médico,
advogado e deputado estadual Arlen
Santiago. Em sua fala, Arlen criticou a
dívida do Estado e as consequentes
dificuldades financeiras dos municípios
mineiros em manter os serviços
essenciais. “Saúde não tem preço, mas
tem custo. A falta de responsabilidade
do governador Pimentel é um golpe
contra os mineiros. A dívida milionária
com Borda da Mata põe em risco “

Médicos, enfermeiros, técnicos,
agentes comunitários e demais
servidores da Secretaria também ouviram
a fala do técnico em enfermagem Luiz
Carlos Marçal sobre os serviços e
características da urgência e emergência
no Pronto Atendimento Municipal
“cerca de 70% dos casos atendidos no
Pronto Socorro são de pacientes que

poderiam ser atendidos pela Estratégia
Saúde da Família, pois o Pronto
Atendimento tem prioridade para casos
com risco iminente de vida”. A parceria
dos profissionais das Unidades Básicas
de Saúde com o atendimento de casa em
casa por meio dos agentes comunitários
de saúde visa otimizar o atendimento
descentralizado, portanto, horários
diferenciados estão sendo estudados
para ampliar o acesso da população nos
bairros.

O prefeito André Carvalho Marques
reforçou a dificuldade financeira
enfrentada nos anos 2017 e 2018 com a
omissão do Estado de Minas Gerais em
repasses obrigatórios, “mesmo assim,
em 2017, investimos 31% da arrecadação
municipal na Saúde, enquanto o
esperado é 15%. Confiamos na mudança
do cenário político e econômico do país
e acima de tudo, nós confiamos em
vocês, sabemos da importância de cada
servidor na prestação de um bom
serviço, por isso temos o compromisso
com o salário dentro do mês trabalhado.

Peço que cada um receba o paciente com
carinho e atenda a necessidade com
atenção.”

Para a coordenadora da Estratégia
Saúde da Família, Sirlene Ramos, a saúde
pública depende do empenho e do
profissionalismo de cada um “é um
trabalho de formiguinha, mas eu sei que
nós damos o suor e o sangue pelos
pacientes e embora só as críticas vão a
público, sabemos dos elogios que
chegam a nós depois de um dia cheio.”

A secretária de saúde, Rosaly Esther,
conclui o evento salientando a
mensagem “tenha um olhar humanizado,
se indignem com os comentários
mentirosos e maldosos, porque trabalhar
com vidas é lidar com a pessoa
fragilizada e o nosso papel é dar
esperança e tornar Borda da Mata
referência”.

Na ocasião, os enfermeiros e técnicos
em enfermagem foram homenageados
pelo dia 12 de Maio, o dia do Enfermeiro.
A psicóloga Rosana Mara dos Santos
também falou sobre Saúde mental.

Homenagem

ao Enfermeiros

Secretaria de Saúde apresenta
programa de referência do
município em faculdade

O programa Academia da Saúde faz
parte da Estratégia Saúde da Família
com o objetivo de prevenir doenças e
proporcionar às pessoas uma vida
mais saudável. Todas as idades podem
participar das aulas são gratuitas de
aeróbica, ginástica laboral, caminhada
e alongamentos.  Esse foi o assunto
que o educador físico, Antônio
Oliveira, abordou durante a Semana da

Saúde na Faculdade Asmec, em Ouro
Fino no dia 15/05/2018.

O professor falou sobre os
benefícios das atividades físicas, da
importância do acompanhamento de
saúde, principalmente para a terceira
idade. Cerca de 50 pessoas participam
das aulas semanais no Poliesportivo,
no bairro Santa Cruz e no distrito
Cervo.

Apresentação do Professor de Educação Física na Asmec

Operação tapa-buracos recupera
ruas dos bairros Nossa Senhora
Aparecida e São Judas Tadeu

No dia 15 de maio, o Departamento Municipal de Obras, por meio da empresa
contratada, realizou a operação tapa-buracos em ruas de asfalto no bairro Nossa
Senhora Aparecida, entre elas a Avenida João Olivo Megale, no bairro São Judas
Tadeu e também nas ruas faltantes do distrito Cervo, onde teve a operação no dia
19/04. O serviço vai continuar nos demais bairros de Borda da Mata. 
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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

PM de Borda da Mata prende usuário de entorpecente

Uso de Drogas - Na noite do dia 07 de maio, a equipe de policiais militares durante
patrulhamento preventivo na cidade de Borda da Mata, abordou um cidadão em
atitude suspeita, de maneira que ao ser submetido à busca pessoal, foi encontrado
01 cigarro de maconha. O material foi apreendido e o cidadão conduzido preso até
o quartel PM para o registro da ocorrência.

Motocicleta é removida pela PM de Borda da Mata durante Blitz

Durante a tarde do dia 14 de maio, a equipe de policiais militares realizaram uma
blitz de trânsito e abordaram um cidadão que conduzia uma motocicleta, de maneira
que ao ser lhe solicitado sua CNH, o condutor informou a equipe de policiais que
era inabilitado. Apesar da documentação da motocicleta estar em dia, foi identificada
pelos policiais que os pneus estavam “carecas” (abaixo da linha referencial TWI) e
o lacre da placa de identificação violada. Diante dessas circunstâncias, a motocicleta
foi removida até o pátio credenciado do DETRAN e lavrado o devido Boletim de
Ocorrência.

PM de Borda da Mata prende foragido da prisão

Na tarde do dia 18 de maio, durante operação policial às margens da Av. Luis
Cardoso Pinto (Rod. MG-290), a equipe de policiais militares avistaram um cidadão
em atitude suspeita que caminhava pelo local, sendo este abordado e submetido à
busca pessoal, não sendo encontrado nenhum material ilícito em sua posse, porém
tal cidadão, após ter seus dados consultado via sistema, constatou-se que ele
estava preso no presídio de Ouro Fino/MG e foi agraciado com saída para o Dia das
Mães, e que deveria ter se apresentado no presídio no dia 17 de maio, o que não foi
feito. Diante do ocorrido, o cidadão foi conduzido até o quartel da PM onde foi
lavrado o devido Boletim de Ocorrência e posteriormente encaminhado ao presídio
de Ouro Fino/MG.

PM  de Borda da Mata prende cidadão com mandato de prisão em aberto

Um cidadão foi preso pela Polícia Militar de Borda da Mata em decorrência de
Mandado de Prisão em aberto. Durante patrulhamento pela cidade, a equipe de
policiais avistaram um cidadão conhecido no meio policial por práticas de crimes
contra o patrimônio em Borda da Mata em atitude suspeita, sendo tal cidadão
abordado e submetido à busca pessoal, onde nenhum material ilícito fora encontrado
em sua posse, porém ao ter seus dados pesquisados via sistema, foi constatado um
Mandado de Prisão em seu desfavor. Diante da situação, o cidadão recebeu voz de
prisão e foi conduzido preso até o quartel PM para o registro da ocorrência e demais
providências.

Durante patrulhamento preventivo na tarde do dia 24 de maio, a equipe de policiais
militares avistaram um cidadão em atitude suspeita, o qual foi abordado e realizado
busca pessoal, de maneira que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Ao
consultar os dados do abordado via sistema, constatou-se um Mandado de Prisão
em seu desfavor, recebendo de imediato voz de prisão e conduzido preso até o
quartel PM para o registro da ocorrência e demais providências.

Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Borda
da Mata planejam fazer Marcha para Jesus na cidade

O Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Borda da
Mata se reúne mensalmente e desde a última reunião tem projetado
preparativos para a retomada da Marcha para Jesus no ano de 2018.
Para tanto, tem buscado auxílio dos governantes municipais para

levar adiante o
projeto que nasceu
no coração do povo
evangélico e tem
ganhado espaço no
calendário anual de
muitas cidades da
região. A diretoria
do Conselho
agradece a Câmara
dos Vereadores, na
pessoa do Vereador
Presidente Waldir
Gomes Bonifacio e
todos componentes
da mesma, que
concederam espaço
na sua tribuna para
a divulgação dos
trabalhos e
preparativos do
Conselho, tendo

sido porta-voz  naquela
oportunidade o  Pr. Gilmar
Pereira Lemes. Ainda na
Câmara, através do Vereador
Jorginho, Pr. Milton Ferreira
Lima, então Presidente do
Conselho recebeu o apoio do
Deputado Estadual, que
também é pastor, João Leite.Pastor Milton e João Leite

Campanha de vacinação contra gripe
vai até 1º de junho em Borda da Mata

A campanha de vacinação contra a
gripe continua até o dia 1º de junho na
UBS Monsenhor Pedro Cintra, no
Centro, para o público-alvo da
campanha: crianças de 6 meses a 5
anos (4 anos 11 meses e 29 dias),
gestantes, puérperas (mulheres com
recém-nascidos até 45 dias), maiores
de 60 anos, portadores de doenças
crônicas e/ou outras condições

especiais com atestado do médico,
trabalhadores da saúde, professores
e indígenas.

Até o dia 19 de maio, 65% do
público-alvo se vacinaram em Borda
da Mata, portanto, muitas pessoas do
grupo de risco ainda não tomaram a
vacina que imuniza o vírus Influenza.
O horário de atendimento da sala de
vacinas na UBS é das 7h às 15h45.

Monumento de Monsenhor
Pedro Cintra é alvo de

vandalismo em Borda da Mata
A estátua de Monsenhor Pedro Cintra

instalada em frente à Basílica Nossa
Senhora do Carmo, em Borda da Mata,
foi alvo de vandalismo na noite de
domingo, 20/05. Vândalos arrancaram o
busto que foi abandonado na praça, além
disso, quebraram o mármore da base do
monumento.

A Polícia Militar registrou boletim de
ocorrência de dano ao patrimônio
público, por volta de 22h30, o qual foi
encaminhado ao Juizado Especial
Criminal (Jecrim). Os autores ainda não
foram identificados. O busto encontrado
no chão foi guardado por um funcionário
da Prefeitura para que seja feita a
reinstalação.

Monsenhor Pedro Cintra

permaneceu 37 anos à frente da

Paróquia Nossa Senhora do Carmo em

Borda da Mata, se destacando como

grande catequista e propagador da

Palavra de Deus. Deixou um legado ao

município, sendo reconhecido como um

dos mais importantes empreendedores

sociais da história de Borda da Mata.

Entre suas realizações, está a

construção da igreja matriz, atual

basílica, e fundação do Colégio Nossa

Senhora do Carmo.

O Departamento Municipal de Obras
de Borda da Mata reinstalou o busto de
Monsenhor Pedro Cintra na tarde de 23/
05/2018.
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Rede Pública Municipal de Educação de Tocos do Moji realiza a Semana da Família

Foi realizada, no período de 07 a 18 de
maio, a “Semana da Família” em todas
as Escolas Municipais de Tocos do Moji.

A semana foi repleta de atividades
envolvendo a comunidade escolar. A
participação das famílias foi essencial
para o desenvolvimento do Projeto,
propiciando a troca de experiências e a

interação entre a escola e família.
Foram realizadas várias palestras ao

longo da semana enaltecendo a
importância que a família representa na
sociedade.

O projeto teve como finalidade
promover a participação das famílias na
escola, almejando o sucesso escolar dos

educandos.
Toda comunidade Tocosmojiense

participou do projeto, enriquecendo-o
ainda mais.

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji agradece e
parabeniza as Coordenadoras,
Secretárias, Professores, Auxiliares,

Motoristas e Alunos pelo
comprometimento e dedicação nas
atividades desenvolvidas. Agradece
ainda a participação da comunidade
ressaltando o valor que a família
representa na sociedade, especialmente
na escola.

Parabéns a todos pelo Projeto

Realizado, que Deus abençoe e ilumine
todas as famílias, alunos, professores,
auxiliares e funcionários que trabalham
no Ensino.

Equipe do Departamento Municipal
de Educação de Tocos do Moji.

Borda da Mata participa da campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual infantil

O dia 18 de Maio é dedicado, em todo
o país, ao combate ao abuso e à
exploração sexual contra crianças e
adolescentes. Esta data foi escolhida
porque em 18 de maio de 1973, em
Vitória/ES, aconteceu o assassinato
bárbaro de uma menina de apenas 8 anos
de idade após ser estuprada, fato que
chocou todo o Brasil inteiro e ficou
conhecido como o “Caso Araceli”. A
campanha destaca a data para chamar a
atenção de toda a sociedade para
participar da luta com esse tipo de abuso.

Em Borda da Mata, o Departamento
de Desenvolvimento Social, por meio do
diretor Thiago Senna, convidou as
escolas da Rede Municipal, a Apae e o
Colégio Nossa Senhora do Carmo para
trabalhar o tema em sala de aula e
participar das atividades no dia da
mobilização nacional.

A sexta-feira, 18/05, foi marcada pelo
bate-papo da policial civil Carla com os

alunos adolescentes da Apae, Escola
Municipal Benedita Braga Cobra e
Colégio Nossa Senhora do Carmo sobre
o tema “Não é engraçado, é muito sério.
Muitos casos acontecem e é preciso que
estejamos atentos para acolher uma
pessoa que é vítima e denunciar o caso.
É preciso contar e procurar ajuda.” E
ainda completa “a culpa nunca é da
vítima, muitos agressores ameaçam,
deturpam a história, mas é preciso
denunciar e combater.”

No período da tarde, com o apoio da
Polícia Militar, os alunos da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra e Apae,
participaram de uma passeata pelas
praças centrais com trabalhos
desenvolvidos em sala de aula para
chamar a atenção sobre a causa. Com
uma pausa na caminhada em frente ao
Coreto, a coordenadora do Cras,
Marcela Machado, falou às crianças
sobre a necessidade de denúncia em

caso de abuso.  Os servidores do
Departamento e do Cras também fizeram
uma blitz com panfletagem para levar a
causa ao maior número de pessoas
possível em Borda da Mata.

O diretor do Departamento de
Desenvolvimento Social, Thiago Senna,
agradece o empenho e participação da
Rede Municipal de Educação, Colégio
Nossa Senhora do Carmo, Apae, Cras
Sebastiana Marques, Polícia Militar,
Polícia Civil, Lar Monsenhor Pedro
Cintra e toda a comunidade por combater
uma causa tão séria como o abuso e
exploração sexual contra crianças e
adolescentes. Também participou das
atividades o prefeito André Marques que
na ocasião falou da importância de falar
abertamente sobre o tema para que
vítimas possam ser amparadas e
culpados punidos.

O tema da campanha é “ESQUECER É
PERMITIR, LEMBRAR É COMBATER”

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira

CRO/MG 35388
Clínica geral e estética

(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei

nº 45/2017

“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
UBIRAJARA MONTEIRO DE
CARVALHO” a antiga rua “H”
LOTEAMENTO VISTA LINDA, que se
inicia na rua José de Andrade Cobra e
termina na Rua Olimpo 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.

Proposição de Lei

nº 46/2017

“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
MARIA BENEDITA COBRA DE
CARVALHO” a antiga rua “G”
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.

Proposição de Lei

nº 47/2017

“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
MIRTES SOBREIRO COBRA “ a antiga
rua “F” 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.

Proposição de Lei

nº 48/2017
“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
MARIA TOLEDO DE GOUVÊA” a
antiga rua “L” LOTEAMENTO VISTA
LINDA, que se inicia na rua José de
Andrade Cobra  e termina na divisa da
propriedade de Milton da Costa Brandão.
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 49/2017
“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
OLIMPO GOUVEA” 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 50/2017
“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
WALDEMAR GOUVÊA”.
LOTEAMENTO GOUVÊA III, que se

inicia na rua Geraldo Marcondes de
Souza e termina na rua José Menino da
Silva,  Bairro São Judas Tadeu

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 51/2017
“Altera a Lei 1.936/2016 que dá nome

aos logradouros que menciona e dá
outras providencias.”

A Câmara Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais aprovou e o
Prefeito Municipal sanciona a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica excluído o inciso IV do
art. 1º da Lei 1.936/2016.

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

Borda da Mata, 04 de Setembro de
2017.

Proposição de Lei

nº 52/2017

“Altera o artigo 1º da Lei Municipal
nº. 2.001/2017 e da outras providências”.

O Sr. André Carvalho Marques,
PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA
MATA ESTADO DE MINAS GERAIS,
no uso de suas atribuições legais 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. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº.
2.001/2017 passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1º Nos termos dos art. 10, III, X,
21, 61, XV, 88, VII, da Lei Orgânica
Municipal fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a conceder, na
forma do Termo de Cessão de Uso a
Escola Municipal Benedita Braga Cobra,
localizada a Avenida Wilson Megale, nº.
851, Centro, neste Município de Borda
da Mata/MG, para credenciamento inicial
da primeira Faculdade de Borda da Mata,
perante o MEC, enquanto as instalações
definitivas não estejam prontas”.

Art. 2º A presente lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Borda da Mata, 08 de Setembro de
2017.

Próximo curso gratuito de qualificação profissional
em Borda da Mata acontece em laticínio

O curso de Qualificação Profissional Básica de Processamento
de Leite e Derivados vai qualificar profissionais para atuar com o
manuseio de alimentos derivados de leite. A turma inicia o curso
ministrado pelo Senai no final de julho com aulas práticas e teóricas,
as quais acontecem na Escola Municipal Benedita Braga Cobra e
também no Laticínio Toledo.

O diretor do Departamento de Desenvolvimento Social, Thiago
Senna, e a coordenadora do Cras Sebastiana Marques, Marcela
Machado, setores responsáveis pela realização e organização dos
cursos em Borda da Mata, juntamente com os professores do
Senai visitaram as dependências do Laticínio Toledo e fecharam a
parceria para a realização das aulas práticas, portanto, agradecem
ao proprietário Lúcio pela facilitação e apoio ao projeto.

A primeira turma deste curso dispõe de 25 vagas com inscrições
a partir de julho no Cras Sebastiana Marques. Na oportunidade, o
período de inscrições será amplamente divulgado nos canais de
comunicação da Prefeitura e na imprensa do município. 

O projeto “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. Os cursos são
ministrados pelo Senai e Senac.

Prefeitura de Borda da Mata convida
população para audiência pública

O prefeito André Carvalho Marques,
no uso de suas atribuições e em
conformidade com o Art. 9º, parágrafo
4º, da Lei Complementar nº 101/2000 -
Lei de Responsabilidade Fiscal -
convida a todos para participar da
Audiência Pública da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização, no
dia 30 de maio de 2018, (quarta-feira), às
19h, na Escola Municipal Benedita Braga

Cobra (Grupo), situado à Avenida Wilson
Megale, 851, Centro.

O objetivo da audiência é avaliar o
cumprimento das metas fiscais do Poder
Executivo, bem como alterações de
grande relevância no Plano Diretor do
Município de Borda da Mata/MG,
definido pela Lei Municipal nº 1.383/
2004, no tocante a vários itens de
interesse público.

Departamento de Obras
realiza manutenção e pintura

na Creche Municipal

Na primeira quinzena do mês de maio
de 2018, o Departamento Municipal de
Obras concluiu parte do serviço de
pintura na Creche Municipal Madre
Teresa de Saldanha. As portas, os
portões, as salas reformadas no início
do ano e o pátio receberam nova

pintura. 
Além dos funcionários da Prefeitura,

familiares das crianças e dos servidores
da creche contribuíram com os serviços
de melhorias por meio de doações e mão-
de-obra. O auxílio mútuo pelo bem das
crianças. 


