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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              16 - 28
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 Abril                    16 - 30
 Maio                    15 - 30
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 30
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“Olhos jamais viram, nem ouvidos
ouviram, nem coração algum jamais
pressentiu o que Deus preparou para
aqueles que o amam” (1 Cor. 2,9)

Cristão, como explicita a própria raiz
da palavra, é aquele que crê no Cristo.
Confia na Palavra do Senhor que lhe
garante vida eterna. Assim, sua vida tem
sentido, rumo e direção.

“Eu sou a Ressurreição e a Vida.
Aquele que crê em Mim, ainda que
esteja morto, viverá. Não morrerá
jamais” (Jo, 11, 25). A morte, portanto,
é simples condição do ser humano. Mas
a vida não termina com o óbito.
Continuamos vivos na Casa do Pai, que
nos ama e tem poder de nos garantir vida
para sempre.

Diante desta revelação confortadora,
nós, cristãos, nos enchemos de
esperança e caminhamos com destino
seguro. Encontramos forças e luzes para
enfrentar momentos de dor como a perda
dos nossos entes queridos.

É o que acontece com a querida família
da saudosa Dona Iota, que, na manhã de
13 de junho, se enlutou com sua morte.
Justamente no dia de Santo Antonio, o
que não foi mera coincidência, como será
ressaltado.

Importante registrar a biografia desta
grande mulher. Nasceu em 09 de maio de
1926. Filha dos saudosos Sílvio Monteiro
de Carvalho e Dorvalina Pereira de
Carvalho (Dona Dorva). Casou-se com
José Rodrigues de Lima, também de
saudosa memória.

Filhos do casal: Carlos Henrique de
Lima, solteiro; Maria Nazaré de Lima
Megale, que foi casada com Benedito
Megale (falecido); Júlio César de Lima
(falecido), casado com Maria Cristina de
Freitas; Imaculada Conceição de Lima
Cobra, casada com Luiz Carlos Cobra;
José Antonio de Lima (falecido), casado
com Maria Aparecida Rufino Xavier; Rita
de Cássia e Lima casada com Caetano
José de Lima e Maria Aparecida Carvalho
de Lima.

Netos: Sílvio César de Lima Megale,
Flavia de Lima Megale Velasques,
Benedito Megale Júnior, Cássio
Rodrigues de Lima, Juliano Rodrigues de
Lima,  André Luiz de Lima Cobra, Maria
Izabel de Lima Cobra, Leandro Xavier de
Lima, Marília Xavier de Lima, Marco
Aurélio Freitas de Lima, Ana Cristina
Freitas de Lima e Júlia Maria de Lima
Gaspar.

Bisnetos: Pedro Lucas Melo de Lima
Megale, Ana Laura Melo de Lima Megale,
Maria de Lurdes Azevedo de Lima
Megale, Arunã Araújo de Lia, João
Paulino Rodrigues de Lima, Gabriela
Paulino Rodrigues de Lima, Ana Júlia

Cobra Amaral, Luíza Pires Cobra e Pedro
Henrique Carvalho de Lima Barbosa (em
gestação).

A vida da querida Dona Iota foi
admirável e exemplar em todos os
sentidos. Mulher simples, bondosa e
iluminada pela fé, dedicada ao trabalho e
à família. Aqui chegou nos idos de janeiro
de 1961. Logo assumiu a direção do
“Minas Hotel” e seu trabalho perdurou
perto de cinqüenta anos.  Seu
estabelecimento comercial ganhou fama
na cidade e região, especialmente pela
culinária de elevado gabarito. Fornecia
refeições fartas e bem preparadas, com
sobremesas inesquecíveis,
especialmente manjar com calda de vinho.
Seus hóspedes sempre foram recebidos
com cordialidade, educação, respeito e
elevada consideração.

Somos testemunhas presenciais,
porque por vários anos, com minha
família, nele fazíamos nossas refeições
nos períodos de férias de julho e janeiro.

A generosidade de Dona Iota foi a
marca indelével de sua vida. Todos os
anos, no Dia de Santo Antonio, uma
grande fila de pessoas carentes se
formava defronte o Minas Hotel. Era 13

de junho e a pobreza era contemplada
com doação de cestas básicas, pão e

cobertores, distribuídos com amor e
alegria pelas mãos benditas desta mulher
abençoada. Isto também aconteceu
muitos anos com ofertas às crianças
carentes, por ocasião do Natal.

Por esta razão, afirmamos que não foi
mera coincidência a morte de Dona Iota
no Dia 13 de junho. Sem dúvida, foi um

claro sinal do céu, indicador da plena
certeza de que ela está colhendo os
frutos de seus inúmeros gestos de amor.
O acontecimento veio demonstrar a
riqueza de notável pensamento que ora
invoco para ilustrar esta homenagem
sincera:

“É muito bom ser importante, mas o
mais importante é ser bom”.

Ao encerrar este singelo tributo à
saudosa Dona Iota, gostaria de reiterar
o nosso agradecimento a Deus por nos
ter concedido vida tão preciosa.

Que os familiares da nossa
homenageada recebam os nossos
sentimentos de pesar e também dos seus
incontáveis amigos!

Que sejam confortados pelo bálsamo
da esperança na ressurreição e o consolo
que somente Deus é capaz de trazer no
íntimo de cada coração!

Borda da Mata, 03 de julho de 2018.
Gustavo Dantas de Melo

Falece ex-Secretária de Educação
de Borda da Mata, Dona Olívia

No dia 08 de julho, Olívia Maria Megale Cobra e Silva, conhecida como Dona
Olívia, faleceu na cidade de Pouso Alegre e foi sepultada em Borda da Mata. Dona
Olívia se destacou na área educacional de Borda da Mata, sendo a 1ª Diretora da
Escola pela qual lutou pela implantação, a E. E. Lauro Afonso Megale. Também foi
Secretária Municipal de Educação por oito anos e Presidente do Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente.

Foto: Bia Rodrigues

Turma conclui curso de
Cuidador de Idoso pelo projeto

“Qualifica Borda da Mata”
Com carga horária de 180 horas, a

turma de 17 alunos concluiu o curso
Cuidador de Idoso, oferecido pelo
projeto “Qualifica Borda da Mata” no
dia 28/06/2018.

Os cursos gratuitos são ministrados
pelo Senac e pelo Senai em Borda da
Mata. Quase mil pessoas vão se
qualificar até 2019, através de uma
parceria da Prefeitura com o Funemp, o
Fundo Especial do Ministério Público
do Trabalho.

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.

Curso de Cuidador de Idoso

Inscrições abertas para o curso gratuito
de qualificação profissional em

 processamento de leite e derivados
Mais um curso do projeto de qualificação da Prefeitura de Borda da Mata já está com as inscrições abertas: é o curso de

qualificação profissional básica de processamento de leite e derivados que vai formar profissionais para atuar com o manuseio
de alimentos derivados de leite.

A turma inicia o curso ministrado pelo Senai no dia 30 de julho com aulas práticas e teóricas. As aulas acontecem na Escola
Municipal Benedita Braga Cobra e também no Laticínio Toledo.

Para fazer a inscrição, basta procurar o Cras, das 7h às 5h da tarde. O curso é de graça. São 25 vagas para pessoas a partir
de 16 anos. Aproveitem a oportunidade!
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Existe um ditado tailandês que diz: “Evitarás

ofender a quem te ajuda pedindo mais

do que este lhe dá.”

Homenagem a Maria Auxiliadora de Lima (Dona Iota)
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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.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

6ª Cavalgada do Sítio Santa Rita - Dia 5 de Agosto - Tocos do Moji.
Local: Rancho Poeira da Estrada.

Locução: Alemão
Mega Show com Cezar & Paulinho

Show com Marcos & Douglas.
Entrada - Um quilo de alimento não perecível em prol do Hospital

Samuel Libânio de Pouso Alegre.

Cavalgada em Tocos do Moji

Tocos do Moji realiza mais uma Feira de Malhas

Nos dias 28, 29 e 30 de junho,
Tocos do Moji recebeu novamente a
Feira de Malhas, onde moradores e
visitantes puderam adquirir produtos
direto da fábrica por preços bem

acessível.
Foram mais de 100 expositores de

produtos  têxte is ,  br inquedos e
eletrônicos. Todos comemoraram o
evento.

A Prefeitura agradece a atuação da
Polícia Militar na pessoa do Sargento
Davyd Roges  Viei ra ,  pela
organização durante a realização do
evento.

Vereador de Belo Horizonte, Doorgal
Andrada visita Borda da Mata
O vereador belo horizontino, Doorgal

Andrada, visitou Borda da Mata no dia
28 de junho. Na oportunidade se
encontrou com Quirino Zé do Povo em
busca de apoio como pré-candidato a
deputado estadual. Doorgal Andrada foi
eleito com 23 anos de idade, sendo o
vereador mais jovem eleito da história
de Belo Horizonte.

Na câmara municipal de BH, tem
desempenhado importante papel
fiscalizador e legislador, teve luta
marcante contra o aumento de impostos
e se destacou em defesa dos direitos

dos professores. No primeiro ano do
mandato de vereador cortou na própria
carne para economizar, diminuindo
significativamente os gastos em seu
gabinete. Doorgal, foi líder estudantil,
tem formação acadêmica em direito, fez
o CPOR, sendo oficial do exército da
reserva e é triatleta.

“Em visita a Borda da Mata conheci
Quirino Zé do Povo, ele tem uma
trajetória política importante; tenho
certeza que estarei sendo bem apoiado”,
salientou o pré-candidato a deputado
estadual Doorgal Andrada.

Doorgal Andrada e ele reunido em Borda da Mata

Prefeitura realiza obra de ampliação na iluminação pública em Borda da Mata
Com um investimento de quase 200 mil reais,

a Prefeitura de Borda da Mata iniciou a obra de
ampliação na iluminação pública com a
ampliação de luminárias nas praças centrais
Antônio Megale e Nossa Senhora do Carmo e
também em ruas sem iluminação, como no
bairro Santa Terezinha.

O projeto inclui a iluminação das praças com
18 postes de metal e 72 luminária de led 120w.
Além de oito postes de concreto e 25 luminárias
de sódio 150w.

De acordo com o prefeito André Carvalho
Marques “mesmo diante de toda crise do
governo mineiro e as consequentes faltas de
repasses, a nossa Administração vem
cumprindo seus compromissos, mantendo os
serviços essenciais em dia e ainda fazendo
melhorias, tudo dentro do possível, com muita
responsabilidade com o dinheiro público.”

Ruas e locais públicos bem iluminados
garantem maior qualidade de vida e segurança
da população.
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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

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

Time sub-15 da Escolinha de Futebol da Prefeitura conquista
o bronze na 11ª Copa Minas/São Paulo de futebol de base

Os meninos de Borda da Mata fizeram uma bela campanha na 11ª Copa Minas/São Paulo de futebol de base, realizada em Inconfidentes durante os meses de junho e julho de 2018.
Com o técnico Tiago Lopes e o auxiliar Luiz Rafael, a equipe marcou 15 gols, sofreu apenas um em quatro jogos disputados, com três vitórias e uma derrota.
Contra o time de Bueno Brandao/MG, Borda da Mata marcou 8x0. No segundo jogo contra Lindoia/SP, o placar da vitória foi 2x0. Contra o time da casa, Inconfidentes/MG, os meninos de Borda marcaram 2x0. No

último jogo, a derrota por 0x1 para o time de Ouro Fino/MG.
O resultado deu ao time de Borda da Mata o terceiro lugar no pódio com a medalha de bronze.

13ª Festa do Milho de Borda da Mata supera
expectativas mesmo com a mudança de data

Mais de 300 voluntários trabalharam
exaustivamente na preparação e
realização da 13ª Festa do Milho de
Borda da Mata. Foram 350 sacas de milho
transformadas em quitutes como
pamonha, bolo, curau, pastel, suco,
entre outras receitas. A festa organizada
pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo
que acontece sempre no feriado de
Corpus Christi precisou ser adiada em
2018 por conta da paralisação dos
caminhoneiros no final do mês de junho.
A nova data (6 a 8 de julho) não
decepcionou. De acordo com o vigário
paroquial, padre Andrey Nicioli, “não
temos como dar um número de pessoas
que por aqui passaram, mas acreditamos
que no primeiro dia, em média, mil
pessoas aqui estiveram e três mil no
segundo e terceiro dias.” E ainda
completa “avaliamos muito
positivamente a festa. Mesmo com os
imprevistos, tudo saiu de forma perfeita.
Sabemos que queremos melhorar
sempre e vamos lutar para isso.”

O contador Roberto Ono é de São
Paulo, mas está sempre em Borda da
Mata, principalmente na Festa do Milho
“eu participo [da festa] há nove anos,
acho que só não participei das 13 edições
por que estive ausente, eu estava no

Japão. Com relação a esse ano, eu achei
que estava muito legal! Deu pra curtir
bastante e até pra arriscar nos bingos,
foi muito divertido.” Esse ano Roberto
ganhou só experiência, mas quatro anos
atrás, ele ganhou até uma moto no sorteio
de prêmios.

Para Gaspar de Mira, um dos 300
voluntários da festa, ajudar na realização
do evento é uma forma de ajudar toda a
igreja “a comunidade do Cervo sente
muito orgulho em participar da Festa do
Milho, pois estamos contribuindo para
o excelente trabalho na evangelização
da Paróquia Nossa Senhora do Carmo e
em especial, a atenção que o pároco
padre Bino, o padre Antônio Cláudio e o
padre Andrey tem como a nossa
comunidade.” Juntamente com mais 25
pessoas, o distrito transformou 17 sacas
de milho em 397 bolos. Além da doação
do tempo, do trabalho e de ingredientes
para as receitas, Gaspar conta que
percorreu as malharias do distrito do
Cervo e juntos, os empresários doaram
85 blusas, as quais foram vendidas ou
premiadas durante o show de prêmios
na festa.

Na comunidade Santa Rita, também
responsável pelos bolos, 20 pessoas
trabalharam nas receitas. De acordo com

Daniela Camargo, foram feitos 270 bolos
em dois dias, “antes de começarmos os
trabalhos, “antes de começarmos os
trabalhos, fizemos uma oração pedindo
a benção de Deus e a intercessão de
Nossa Senhora do Carmo, de Santa Rita
e também de São Benedito, o padroeiro
dos cozinheiros, para que abençoassem
todos os voluntários, porque ali a gente
estava fazendo realmente por amor a
nossa Paróquia. Esse trabalho em
equipe é um momento de
confraternização e o sentimento é de
gratidão porque a gente recebe muitas
bênçãos em troca do trabalho
realizado.”

Outra novidade na 13ª edição da festa
foi a não comercialização de bebidas
alcóolicas, uma decisão do Conselho
Pastoral Paroquial. Para o padre Andrey,
além de a festa ser um momento de
confraternização e partilha, “ainda
levantamos a reflexão sobre o
alcoolismo, que vem destruindo milhares
de pessoas e famílias na nossa região.
Por isso a iniciativa de não vender bebida
alcoólica na Festa do Milho e houve a
aprovação geral das pessoas. Queremos
agradecer a cada pessoa que, de uma
forma ou outra, nos ajudou na realização
da festa do milho. Que Deus abençoe!”

 
 

Festa do Milho esteve muito movimentada

Desafio da Onça de MTB em Borda da Mata
reúne quase 300 ciclistas de Minas e São Paulo

O campeonato de mountain bike
(MTB) Desafio da Onça reuniu cerca de
300 ciclistas em Borda da Mata no
domingo, dia 8/07/2018. O ponto de
partida da prova que aconteceu em três
percursos foi na Praça Antônio Megale.
Em duas das categorias, o cronômetro
era aliado dos atletas: com 47 km de
extensão, a categoria Pro era a mais
exigente. Já a categoria Sport tinha
30km.  O cicloturismo com percurso de
25 km não tinha cronometragem de
tempo.

Do centro para a zona rural de Borda
da Mata, passando pela divisa dos
municípios vizinhos, os ciclistas
andaram por nove bairros: Palma, Mogi,

Tijuco Preto, Ponte de Pedra, Pedra
Negra, Espraiado, Pinhal Redondo,
Paredes e Segredo.

De acordo com o organizador do
evento, Ramirez Medeiros, a prova
contou com a presença dos melhores
ciclistas da região e também ciclistas de
Borda da Mata, ao todo 25 atletas da
cidade. “Aproveitamos o relevo de
Borda que é propício à prática do MTB,
escolhemos as estradas vicinais que
proporcionassem as mais belas
paisagens e adicionamos algumas
trilhas para dar maior adrenalina.”

O primeiro colocado da categoria Pro
(47 km), foi Guilherme Gotardelo Muller,
de Monte Sião/MG, atleta acostumado a

correr provas internacionais, integrante
do Top 5 do mountain bike nacional. Ele
terminou a prova com 02 horas 23
minutos. O primeiro colocado da
categoria Sport (30 km), foi João Carlos
Ferreira, de Heliodora/MG, que terminou
a prova com 01 hora 24 minutos. Ao
todo foram 20 premiados, divididos em
sub-categorias de idade em cada
modalidade.

O Setor de Esporte e Lazer da
Prefeitura de Borda da Mata participou
no apoio do evento com as premiações
de medalhas e troféus, além da estrutura
de tendas e gradil, carro de apoio, três
funcionários na organização e presença
de ambulância para prestação e socorro.

 

Vencedores do Desafio da Onça em Borda da Mata

A sua melhor opção
 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos MachadoVidros comuns e

temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

TTTTTels: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 171818181818
9-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-2166

9-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-3665

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

 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
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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

Polícia Militar de Borda da Mata
no combate ao tráfico e ao uso/

consumo de drogas no município
Uso/Consumo de Drogas - No fim da tarde do dia 13 de junho, durante

patrulhamento preventivo em área que é alvo de denúncia de uso/consumo de
entorpecentes, a equipe de policiais militares avistaram um cidadão em atitude
suspeita caminhando num local com pouca iluminação, sendo abordado, de maneira
que ao ser submetido à busca pessoal, foi encontrado em um dos bolsos de sua
calça, uma bucha de maconha, momento em que recebeu voz de prisão e foi
conduzido até quartel da PM onde foi lavrado o devido Boletim de Ocorrência.

Uso/Consumo de Drogas - No dia 14 de junho, a equipe de policiais militares
desencadearam uma operação visando a prevenção e o combate ao uso/consumo
de drogas no município, sendo que durante o patrulhamento pelos bairros da cidade,
avistaram um cidadão em atitude suspeita  e ao ser abordado e submetido à busca
pessoal, foi encontrado em um dos bolsos de sua calça, um cigarro de maconha, o
cidadão foi preso e foi conduzido até quartel da PM onde foi lavrado o devido
Boletim de Ocorrência.

Uso/Consumo de Drogas - No início da noite do dia 20 de junho, durante
patrulhamento próximo a uma quadra de esportes no bairro Santa Terezinha, a
equipe de policiais militares abordaram um cidadão que estava em atitude suspeita,
sendo encontrado com ele, em um dos seus bolsos, um cigarro de maconha. O
cidadão foi preso e conduzido até quartel da PM onde foi lavrado o devido Boletim
de Ocorrência.

Tráfico de Drogas - Policiais Militares desencadearam uma operação com intuito
de combater o tráfico de drogas na cidade, de maneira que ao realizarem uma batida
policial em um ponto que é costumeiramente utilizado por usuários e traficantes de
drogas, logrando êxito em abordar 04 pessoas, sendo uma menor de idade, e todos
foram submetidos à busca pessoal, momento em que foi encontrado na posse de
um dos abordados, esta do sexo feminino, 02 buchas de maconha. A proprietária da
droga afirmou que a droga era para uso entre eles (uso coletivo). Diante do ocorrido,
a equipe de policiais prenderam os 03 maiores e apreenderam a menor de idade, e
conduziram todos até o quartel PM onde foi lavrado o devido Boletim de Ocorrência
e tomada as demais providências de praxe.

Uso/Consumo de Drogas – Na tarde do dia 03 de julho, durante patrulhamento na
área central deste município, a equipe de policiais militares abordaram um cidadão
que estava em atitude suspeita, sendo encontrado em sua mochila, uma bucha de
maconha. O cidadão foi preso e conduzido até quartel da PM onde foi lavrado o
devido Boletim de Ocorrência.

Polícia Militar de Borda
da Mata prende cidadão
por porte de arma branca

Durante patrulhamento pelos bairros da cidade, a equipe de policiais militares
avistaram um cidadão caminhando em atitude suspeita em um lugar ermo e sem
iluminação, momento em que foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo
encontrado lateralizada à direita de seu corpo, uma faca de lâmina lisa.  O cidadão
havia ingerido bebida alcoólica e estava em estado de embriaguez. Foi lhe dado voz
de prisão por Porte Ilegal de Arma Branca, sendo conduzido com a faca apreendida
até quartel da PM onde foi lavrado o devido Boletim de Ocorrência.

Cidadão é preso pela
Polícia Militar de Borda

da Mata por direção perigosa
Foi desencadeada uma Blitz de trânsito na cidade, a equipe de policiais deram a

ordem legal de parada a um condutor de um veículo, porém este desobedeceu a
ordem e evadiu em alta velocidade pelos bairros da cidade, efetuando ultrapassagens
e movimentos perigosos, colocando sua vida e a de terceiros em risco, até que fora
abordado e constatado que o motivo pela desobediência à ordem lhe dada, foi a
falta de habilitação do condutor. Diante do ocorrido, o condutor recebeu voz de
prisão por “Direção Perigosa”, o veículo foi apreendido e removido para o pátio
credenciado do Detran e lavrados dois Autos de Infração de Trânsito. O condutor
foi conduzido preso até o quartel da PM onde foi lavrado o devido Boletim de
Ocorrência.

Secretaria de Saúde de Borda da Mata recebe mais um veículo

Por intermédio de emenda parlamentar
do deputado Gilberto Abramo, a
Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata recebeu um carro do Governo

do Estado para transporte de pacientes.
O trabalho de gestão de consultas fora
do município já vem sendo realizado com
o transporte de cerca de 1.600 pacientes

todo mês (entre Cisamesp em Pouso
Alegre e outras cidades de Minas Gerais e
São Paulo), vai ser ainda mais aprimorado
com a chegada de mais um veículo.

Leilão de sucatas da Prefeitura de
 Borda da Mata apura 53 mil reais

No leilão de sucatas e bens inservíveis realizado pela Prefeitura de
Borda da Mata no dia 20/06/2018, oito dos 13 lotes disponíveis
foram arrematados. Veículos, materiais de informática, equipamentos
hospitalares que já não serviam mais e estavam encostados há muito
tempo foram comprados para reciclagem pelo valor de R$
53.275,00.
De acordo com o prefeito André Carvalho Marques, o leilão desses
materiais sinaliza a preocupação com a boa gestão dos bens públicos
“dinheiro que volta para o investimento na cidade e que era tratado
como lixo.”
Foram arrematados cinco veículos pelo valor de R$ 47.700,00. A
sucata de informática e acessórios foi vendida por R$ 845,00. Os equipamentos hospitalares sucateados custaram
R$ 1.930,00 e a sucata ferrosa em geral foi arrematada por R$ 2.800,00. Totalizando R$ 53.275,00.

Prefeitura de Borda da Mata
inicia reforma Estádio Municipal

O Estádio Municipal, onde já acontece a Escolinha de Futebol da Prefeitura desde 2017 com cerca de 150 alunos, recebe
reforma no vestiário, nos muros caídos e na arquibancada. O incentivo ao esporte e ao lazer faz parte das prioridades de
desenvolvimento social de Borda da Mata.

 

Prefeitura de Borda da Mata constrói
caixa d’água no bairro Serrinha

O Departamento Municipal de Obras de Borda da Mata trabalha na construção da caixa d’água para abastecimento do bairro
rural Serrinha, em Borda da Mata. A obra visa garantir o fornecimento de água para cerca de 40 famílias da localidade.

Departamento de Obras trabalha na construção
de pontes na zona rural de Borda da Mata

Durante os meses de junho e julho, o
Departamento Municipal da

Prefeitura trabalhou na construção
de pontes na zona rural, além de

manutenção de estradas. Foram três
pontes no bairro Cafua e uma no
Gaspar. O trabalho constante na

roça tem como principal objetivo a
valorização do produtor rural.


