
 DESDE MARÇO/97
ANO XXII - Nº- 400

30 DE ABRIL DE 2019

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

TRIBUNA POPULAR CHEGA NA EDIÇÃO Nº 400  NESTA QUINZENA

Proprietário da Casa do Compadre de Borda da Mata Gilson Brandão falece aos 62 anos de idade

Gilson Brandão - Proprietário da Casa do Compadre

Página 4

Prefeitura de Tocos do Moji recebe
Caminhão Pipa no valor de R$292.500,00

Caminhão de emenda  parlamentar do  Deputado Rodrigo de Castro

Página 2

Morro entre Bairros Damázios
e Marques em Bom Repouso

ganha calçamento

Morro com calçamento

Página 2

Prefeitura de Borda da Mata vai
asfaltar quase cinco mil metros

quadrados no Bairro Santa Cruz

Rua Agrícola Monteiro de Carvalho que será asfaltada

Página 3

Prefeito de
Senador José
Bento pretende

conseguir um
Portal no trevo
da BR 459 na

entrada do
município

Prefeito Fernando Fernandes em

busca de recursos em Brasília

Página 10

Grandes nomes do sertanejo, lazer e solidariedade na arena:
vem aí a Festa do Peão de Borda da Mata 2019

Página 5



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR22222

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA

T R I B U N A
 POPULAR LTDA

Rua Eduardo Amaral, 311 - Centro

CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG

Fone (035) 3445-2130

Diretor e Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG

Redação e Diagramação

Antonio Donizete de Sousa

Impressão:

Jornal Tribuna de Itapira

Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam

unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo

necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias

pagas serão identificadas como Informe Publicitário.Prazo

para entrega do material a ser publicado: Dias 08 e 22.

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2019

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

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Prefeitura de Tocos do Moji recebe
Caminhão Pipa no valor de R$292.500,00

A Prefeitura de Tocos do Moji
recebeu neste mês de abril  um
caminhão pipa no valor de
R$292.500,00, através de emenda
parlamentar do Deputado Federal
Rodrigo de Castro. O Prefeito Toninho

Rodrigues agradece ao Deputado pela
destinação desta verba e ressalta a
importância dele para o município.
“Nós só temos que agradecer o carinho
de Rodrigo de Castro para com nosso
município, pois ele tem nos ajudado

muito, pois além do caminhão, sempre
está a disposição de Tocos do Moji
para auxiliar nos em todos nossos
contatos com nossos Governantes.
Muito obrigado, Deputado Rodrigo de
Castro”, finaliza Toninho Rodrigues.

Morro entre Bairros Damázios
e Marques em Bom Repouso

ganha calçamento
A Prefeitura de Bom Repouso tem

incansavelmente dando muita atenção
a zona rural do Município. Dando
sequência ao trabalho, agora estão
sendo atendidos os Bairros dos
Damázios e dos Marques.  Os Bloquetes
já estão no local  prontos para a
pavimentação do morro que liga o Bairro
dos Damázios ao Bairro dos Marques.
Uma obra de suma importância para a

população daqueles dois bairros.
Ainda seguindo pelas estradas, tem a

estrada do Bairro do Campestre, onde
está sendo cascalhada. A Prefeitura
também está fazendo estoque de
cascalho para  que quando for  preciso,
seja usado pra beneficiar a população.
“As obras não param, os trabalhos
continuam a todo vapor”, diz a Secretaria
de Obras.

Estrada do Campestre

Morro entre Damázios e Marques

Comitiva de Políticos de Tocos do Moji participa
da XXII Marcha de Prefeitos em Brasília

Neste início do mês abril, o ocorreu em
Brasília a XXII Marcha de Prefeitos em
Brasília, quando os prefeitos de todo país
se reúnem para solicitar as autoridades
suas demandas locais. Este ano, Tocos do
Moji, se fez representado pelo Prefeito
Toninho Rodrigues e pelos Vereadores
Edvaldo Fabrício, Evandro, Leonel, Josué
Severino(Dedé) e Dênis(com sua
acompanhante Flávia) e as Vereadoras
Cecília e Ednalda.

Quando eles participam desta marcha,
aproveitam não só para participar das
reuniões importantes que decidem sobre
os rumos das políticas aos municípios, mas
também participam de encontro com
Deputado e membros de Ministérios para
levar suas demandas e até mesmo
conseguir mais recursos para o Município.

Entre esses encontros em Brasília, vale
destacar o encontro com o Deputado
Federal Rodrigo de Castro, que muito tem
ajudado Tocos do Moji.

Os vereadores e o Prefeito agradecem ao Deputado pela receptividade e pela atenção e carinho que ele tem para com Tocos
do Moji.

Políticos de Tocos do Moji em Brasília e acima no gabinete do Deputado Federal Rodrigo de Castro
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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

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!!!

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

Avançam obras de pavimentação
 da estrada do Bairro Santa
Cruz, em Borda da Mata

Reivindicação antiga dos moradores, obra começa a sair
do papel com investimento previsto de R$ 252 mil

Estão em andamento as
obras de pavimentação da
Rua Agrícola Monteiro de
Carvalho, no bairro Santa
Cruz. O asfaltamento vai cobrir
cerca de 700 metros de via em
uma área de 4,7 quilômetros
quadrados. O investimento é
de R$ 252,5 mil.

O prefeito André Marques
esteve no local para avaliar o
andamento dos trabalhos. Ele
lembrou da importância da obra para a região, já que a via vai ligar o bairro Santa
Cruz ao São Benedito. Além disso, a obra é garantia de melhores condições para os
praticantes de esporte que costumam se exercitar pelo trecho.

“É uma obra fundamental para a região. Valeu o empenho que tivemos junto ao
deputado federal Bilac Pinto, que direcionou essa emenda para o município. A ele
todo o nosso agradecimento. Não tem satisfação maior que a de poder atender uma
demanda tão importante para os moradores”, comemora o prefeito.

De acordo com o Departamento de Obras, a empresa contratada trabalha nas
fases iniciais do projeto, com trabalho voltado à base e compactação da via, que é
a preparação para que ela possa receber a pavimentação asfáltica.

Mercado de trabalho: CRAS
de Borda da Mata ajuda

candidatos a elaborarem currículos
O Centro de

Referência em
Assistência
S o c i a l
( C R A S )
S e b a s t i a n a
Marques, em
Borda da
Mata, passou
a oferecer uma
f e r r a m e n t a
voltada a
a j u d a r
pessoas em
estado de
vulnerabilidade
social a
aumentarem
suas chances de recolocação profissional. Trata-se do serviço de apoio à elaboração
de currículo e encaminhamento de candidatos para as vagas de emprego
cadastradas na Associação Comercial do município.

Para ter acesso ao serviço, basta se dirigir à sede do CRAS, na Rua Salvador
Orlandi, 53, portando documentos pessoais (CPF e RG), Carteira de Trabalho e
comprovante de endereço. No centro, o candidato vai ser recebido por um
profissional, que vai ajudá-lo a elaborar o currículo de acordo com suas habilidades,
experiência profissional e área de atuação pretendida.  O CRAS funciona das 8h ao
meio-dia e das 13h às 17h.

“Nós temos uma parceria com a Associação Comercial da cidade para encaminhar
esses currículos. Então, nós damos esse apoio na elaboração e, em seguida,
encaminhamos o candidato para associação, que vai incluí-lo em seu banco de
dados para concorrer às vagas ofertadas nas lojas e industrias locais”, explica
Marcela Gonçalves Machado, coordenadora do CRAS.

Semana Santa em Borda da Mata
tem ao menos 67 eventos religiosos

Entre as rotas
mais procuradas do
turismo religioso,
Borda da Mata teve
uma intensa
p r o g r a m a ç ã o
religiosa durante a
Semana Santa. O
período de grande
simbolismo para a fé
cristã teve início no
domingo (14) com
missa seguida da
Benção e Procissão
de Ramos, que parte
da comunidade do
bairro Nossa
Senhora Aparecida
em direção à Basílica
do Carmo. Além
destes dois eventos,
outros 64 encontros
religiosos se
seguiram até o dia 21
de abril, no Domingo de Páscoa, em todas as comunidades do município.

Outro tradicional acontecimento religioso do período, a encenação da
Paixão de Cristo ocorreu na sexta-feira (19), na Praça Nossa Senhora do
Carmo. A performance teatral-religiosa começou no final da noite, logo
após a Procissão do Enterro (evento na Basílica).

Encenação da Paixão de Cristo
Realizada desde o ano 2000, a encenação da Paixão de Cristo esteve sob

a coordenação da Associação Ecológica Bordamatense Amigos da
Natureza. A versão de 2019 foi narrada pela personagem da Virgem Maria.
Por outro lado, os fatos contados por ela se sucederam a partir da
perspectiva de São Lucas que, por conta das minúcias apresentadas em
seu Evangelho acerca da mãe de Jesus, é tido como grande autoridade
mariana pelos cristãos.

A peça foi dirigida pelo dentista e artista plástico Adolfo Cabral. Ela contou com pelo menos 30 atores e 10 pessoas na equipe
de apoio. O elenco ajudou a dar vida a uma encenação com produção de alta qualidade, efeitos sonoros, luminosos e especiais
que reforçam o clima religioso em torno dos elementos de fé simbolizados pela peça.

Missas, procissões, sermões e peregrinações
O exercício da fé atinge seu ponto alto ao longo da Semana Santa em Borda da Mata. O primeiro ato do período foi a missa

de Ramos na Basílica do Carmo, seguida de Benção e Procissão de Ramos, partindo da comunidade do Nossa Senhora
Aparecida até a Basílica. O ato se repetiu ao longo do dia em diversas regiões da cidade. Na segunda, terça e quarta (17), a
Basílica ficou aberta às Confissões das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Também na quarta-feira (17), foi celebrado o 16º aniversário da morte do Monsenhor Dom Pedro Cintra. Foi dia de missa, logo
pela manhã, às 8h, na Basílica com os alunos da rede municipal de Educação. Ainda na quarta-feira, a partir das 19h, teve missa
e atendimento de confissões na Basílica, seguida de Via-sacra pelas ruas da cidade.

Na quinta-feira santa, o dia começou com a Missa do Crisma, celebrada na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. A missa
da Ceia do Senhor e cerimônia de Lava-pés  às 19h, Basílica de Borda da Mata.

No mesmo dia, teve início a Vigília Eucarística.O Terço dos Homens, das Mulheres e das Mães pelos filhos começou às 23h.
Na Sexta-feira da Paixão, às 5h, ocorreram as peregrinações ao Santo Cruzeiro. Elas partiram da Basílica e da comunidade do

Distrito do Cervo. À noite, teve o Sermão do Descendimento da Cruz, na Basílica, seguido da Procissão de enterro, que teve
transmissão ao vivo pela Rádio Ativa.

O sábado santo chegou com a Novena da Divina Misericórdia, a Solene Vigília Pascal, ambas na Basílica.
No Domingo de Páscoa, pela manhã, foi celebrada missa na Basílica, na Comunidade do Santa Rita, na comunidade Santa

Terezinha, novamente na Basílica, que ainda recebeu, durante a tarde, a Novena da Divina Misericórdia.
Na noite de domingo ainda teve uma missa em Ação de Graças, também na Basílica, em tributo ao trabalho pastoral do padre

Andrey.

Alunos da rede municipal de Borda da Mata
participam de missa da Semana Santa na Basílica

Os alunos da rede municipal de Educação participaram
da missa matinal de quarta-feira (17), celebrada pelo padre
Andrey. A celebração religiosa na Basílica Nossa Senhora
do Carmo integra a programação da Semana Santa, em
Borda da Mata, e também faz menção ao 16º aniversário
do falecimento do Monsenhor Pedro Cintra. A missa teve
a participação do prefeito André Marques.

Saúde na Escola discute obesidade infantil
com estudantes de Borda da Mata

As maiores autoridades mundiais em
saúde alertam: a obesidade infantil será
um problema maior do que a desnutrição
em poucos anos. No Brasil, estima-se
que uma a cada três crianças estão acima

do peso. Se nada for feito, em 2025,
elas somarão um contingente de 11,3
milhões, de acordo com um estudo da
Federação Mundial de Obesidade.

A fim de remar contra essa enorme
maré, o programa Saúde na Escola, o
programa federal executado pela
Prefeitura de Borda da Mata, através
da Secretaria Municipal de Saúde,
desenvolve durante o mês de abril, em
todas as escolas da rede municipal de
Educação, uma série de atividades de

conscientização sobre o tema.
As ações são desenvolvidas pelo time

de profissionais da saúde e do esporte
do município. O educador físico Antônio
Salgado, o Totonho, e as agentes de

Saúde Ana Cláudia e Anizia estiveram
na  Escola Municipal Antônio Marques
da Silva, Benedita Braga Cobra e
Francisco de Souza.

Os alunos passaram por uma
avaliação, em que foram tiradas suas
medidas antropométricas, que é a
verificação do peso corporal, altura e
circunferência abdominal.

Medidas tomadas, é hora de passar
às dicas de saúde. Alimentação
saudável, prática de esportes, mente
sã e guerra ao sedentarismo, com
aquele puxãozinho geral de orelha para
aqueles que passam tempo demais nas
telas dos computadores e
smartphones.
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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

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

Proprietário da Casa do Compadre de Borda da Mata Gilson Brandão falece aos 62 anos de idade

No dia 22 de abril, Borda da Mata
amanheceu mais triste, pois foi
surpreendida pela triste notícia da morte
de Gilson Brandão, proprietário da Casa
do Compadre, local onde muitas pessoas
puderam comemorar aniversários,
casamentos e confraternizações. Além é
claro das grandes e tradicionais festas
que ele promovia no local, como Baile a
Fantasia, Baile do Patrão, Baile Brega,
este último realizado sempre depois da
meia noite de Sexta-feira Santa, quando
ele realizou o último baile do dia 19 para
o dia 20 de abril.

Sua morte causou grande comoção na
cidade e também nas redes sociais, onde

além de amigos, parentes, muitas artistas
demonstraram sua tristeza pela partida
precocemente de uma pessoa tão
querida na cidade. Os artistas
ressaltaram muito seu bom humor, sua
receptividade, sua alegria de viver e
principalmente agradeceram pelas
inúmeras oportunidades a eles
oferecidas.

Os amigos e parentes relembraram
momentos marcantes na Casa do
Compadre e que ficarão gravados para
sempre em suas memórias e, com
certeza, na história de Borda da Mata.

O sepultamento de Gilson Brandão
ocorreu no dia 23 de abril.
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Grandes nomes do sertanejo, lazer e solidariedade na arena:
vem aí a Festa do Peão de Borda da Mata 2019

Programação de 2019 terá César Menotti e Fabiano, Diego e Victor
Hugo e Paola Karime. Último dia da festa terá entrada gratuita e

solidária, com arrecadação de alimentos para entidades assistenciais.

No dia 10 de maio, os moradores do
município e região vão lotar as
arquibancadas da arena da Festa de
Peão 2019 de Borda da Mata. O evento
que integra a Liga Nacional de Rodeios
reuniu 15 mil pessoas no ano passado,
movimentando a economia da cidade e
consolidando-se como uma das maiores
festas do gênero na região.

As três noites de evento vão contar
com grandes nomes do sertanejo
nacional. Já na abertura, no dia 10 de
maio, uma dupla consagrada: César
Menotti e Fabiano. No dia 11 de maio,
outra dupla de peso do sertanejo
universitário, Diego e Victor Hugo.

No domingo (12), dia de encerramento
da festa, a entrada é solidária. Para
ingressar na arena e curtir o show da
jovem revelação do sertanejo Paola
Karime, basta levar um quilo de alimento
não perecível. Os mantimentos
arrecadados serão doados à Apae de
Borda da Mata e ao Lar Monsenhor
Pedro Cintra.

A festa é organizada pela ACF

Produções, Kadu Eventos, Sindicato
Rural e conta com o apoio da Prefeitura
de Borda da Mata.

Apoio do município
A Festa do Peão, a exemplo de anos

anteriores, vai contar com o apoio da
Prefeitura de Borda da Mata. Dessa vez,
porém, devido à crise financeira e à
necessidade de adequar os recursos
limitados às prioridades dos moradores,
o apoio será dado na forma de auxílio
com mão de obra e logística.

Para o prefeito André Marques, o
evento tem se consolidado ano após
ano, ganhando importância cultural e
econômica.  “A Festa do Peão é um
acontecimento importante para Borda da
Mata. Tem valor econômico e cultural
para a cidade. Acreditamos ser
importante incentivá-la, já que equivale
a promover o município, atraindo
turistas, movimentando a economia local
e gerando emprego e renda para a
população. Fica o convite para que todos
acompanhem mais esta grande festa no
município”, propõe.

Prefeitura e associação unem
forças para melhorar qualidade

da água no Sertãozinho
A captação de água no Distrito do

Sertãozinho é um problema que aflige os
moradores há algum tempo. Para
solucioná-lo, a Prefeitura e a Associação
de Moradores do local uniram forças. Em
sistema de mutirão, a parceria viabilizou
a inserção de  manilhas que vão melhorar
a captação de água na região, garantindo
que ela chegue às torneiras das
residências com maior qualidade.

“Os moradores entraram com a mão
de obra e com as manilhas e a Prefeitura
ajudou com o maquinário. Unidos
estamos começando a solucionar um
grave problema do Distrito”, assegura o
prefeito André Marques.

Como explica o prefeito, a parceria com
a Associação de Moradores do
Sertãozinho é parte de um esforço do
município em firmar estratégias de apoio
a iniciativas voluntárias de moradores
para superar problemas que, por falta de
recursos ou outros impedimentos, não
podem ser realizados apenas pela
Prefeitura. Parceria semelhante também
foi firmada com a Associação de
Moradores do Distrito do Cervo.

Obras para melhorar a qualidade da água no  Sertãozinho

Equipe da escolinha de futebol da Prefeitura
vence torneio festivo em Turvolândia

Evento de divulgação do futsal reuniu mais de 200 atletas de 9 a 17 anos.
Esporte como ferramenta de inclusão social foi o tema do torneio vencido

por Borda da Mata, que ganhou 4 dos sete jogos disputados

As cidades de
Borda da Mata e
T u r v o l â n d i a
reuniram 200 atletas
de 9 a 17 anos para
promover o futsal e
celebrar o esporte
como ferramenta de
inclusão social. No
torneio festivo,
disputado no dia 13
de abril, os
municípios se
enfrentaram em 7

categorias: sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 feminino e adulto feminino.  Com vitória em quatro das 7 categorias, Borda da
Mata sagrou-se vencedora do confronto entre cidades, mas o que importou, de fato, foi a confraternização que uniu os jovens
esportistas.

Em Borda da Mata, o esporte dedicado aos jovens tem recebido grande atenção da Prefeitura. Exatamente por considerá-lo
uma importante ferramenta de inclusão e formação, o município o integra à Educação no projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’.
Nele, os alunos da rede municipal de ensino participam da escolinha de futebol mantida pela Prefeitura desde que obtenham
boas notas em sala de aula e apresentem bom comportamento.

Com toda essa mobilização em torno da Educação e do Esporte resultados cada vez melhores surgem em sala de aula, nas
quadras e nos campos. No torneio, além da vitória no quadro geral dos jogos, foi também do município o destaque da
competição. Lidiane Silva, do sub- 17, marcou nada menos que 5 gols (2 pelo sub-17 e 3 pelo adulto). Não por acaso,  ela foi
eleita a melhor jogadora do torneio.

Professores da Educação Infantil participam
de módulo de estudo sobre artes plásticas

Encontro de aperfeiçoamento periódico tem o objetivo de capacitar os professores da rede municipal
de Educação, elevando a qualidade pedagógica e do ensino no município.

Monotipia, Frotagem, Isogravura e
outras técnicas de artes plásticas
foram o tema de mais uma rodada de
de estudos de aperfeiçoamento dos
professores da Educação Infantil de
Borda da Mata. Os educadores se
reuniram na Escola Municipal

Benedita Braga Cobra, no início de
abril.

Os estudos uniram teoria e prática
em uma oficina coordenada pela
educadora Mariana Brandani,
graduada em Artes Plásticas pela
Universidade Estadual de Minas Gerais

(UEMG).
Os chamados módulos ou encontros

de aperfeiçoamento profissional e
pedagógico, como este, ocorrem a cada
15 dias na rede municipal de Educação.
As reuniões exploram eixos temáticos
distintos a cada novo encontro.

Ponto G
Pediu-me que mandasse nudes
Ah! Como eu sou tolinha:
Mandei poesias minhas
Ele foi grosseiro e me destratou
Juro: achei um horror
Meu querido, não se ilude
Não espere que eu mude
Prefiro até ficar sozinha
Se não posso desnudar minh’ alma
Não espere que eu aceite com calma
Pois a roupa qualquer um sabe tirar
Corpo nu qualquer um sabe olhar
Mas meus versos são a minha nudez mais plena a contemplar
De peito e coxa, o frango que é feito
Talvez seja esse meu maior defeito:
Eu sou toda feita de amor
Não posso mandar nude do corpo, pois não sou objeto
Mando da alma, porque espero afeto
Espero excitar a razão e a emoção
De quem eu quero
Pelo menos é o mínimo que eu espero
Que ele antes de tocar minha pele
Mostre o quanto minha alma excita a dele
E toque o meu coração
Nunca dependeu de beleza ou forma física a minha excitação
Pouquíssimos a conseguiram despertar
Pois é preciso aprender a chegar
No ponto G da minha emoção.
Ddsa Carvalho - Borda da Mata

A Menina Que Há Em Mim
A menina que há em mim
Nunca vai deixar de existir
Muito mais que saber viver
Ela sabe ser feliz
Vive como uma eterna aprendiz
E na inocência de querer crescer

Ah! Se tu soubesses
Que quando a gente cresce

As pessoas brincam e o brinquedo é você
Ah! Se tu soubesses
Que quando a gente cresce
A gente cresce para sofrer
Ah! Se tu soubesses
Que quando a gente cresce
A gente quer voltar a ser você

Ah! Doce menina
O teu jeito me fascina
Tua pureza domina o meu ser

Ah! Grande menina
Por mais que eu amadureça e tenha

autodisciplina
Eu nunca vou deixar-te crescer

A menina que há em mim
Espontânea: fala, canta, dança, briga, brinca

e sorri
Ama de coração e não vê maldade
Ela ainda sonha e idealiza a felicidade.
Ddsa Carvalho - Borda da Mata
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Saúde alerta para início do período de viroses:
higiene é a melhor forma de prevenção

A Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata emitiu um alerta sobre o
início da temporada de viroses. A
equipe de epidemiologia da pasta se
prepara para o período do ano com
maior ocorrência de casos de doenças
e infecções provocadas por vírus. De
acordo com as autoridades de saúde, a
forma mais eficaz de se proteger é a
adoção de boas práticas de higiene.

“Os meses de abril e maio costumam
ter uma elevação dos casos de doenças
virais. O controle mais eficaz é a higiene.
São ações muito simples, mas muito
eficientes: lavar bem as mãos,
especialmente após usar o
banheiro,trocar as fraldas das crianças,
antes das refeições e quando for
preparar os alimentos, por exemplo”,
aconselha a coordenadora da Vigilância
em Saúde do município, Grazieli
Siqueira.

Ela lembra que os bons hábitos de
higiene pessoal e no lar ajudam no
combate a uma infinidade de outras
doenças, incluindo a proliferação de
pragas como roedores e insetos
nocivos, como o mosquito Aedes
aegypti, transmissor da dengue, zika,
chikungunya e febre amarela.

 Confira hábitos simples de higiene
que contribuem para a sua saúde:

Higiene Pessoal
=> lavar as mãos antes e depois de ir

ao banheiro;
=> lavar as mãos antes das

refeições;
=> evitar andar descalço,

usar sandálias ou sapatos;
=> ao lavar as toalhas e

roupas íntimas, coloque-as
para secar diretamente no sol,
não as deixando dentro do
banheiro ou na sombra;

=> cada pessoa da família
deve ter sua própria toalha e
escova de dente, evitando compartilhá-
las;

=> evitar sentar em vasos sanitários
de banheiros públicos ou em casas de
pessoas desconhecidas;

=> evitar ficar muito tempo com roupa
molhada;

=> não compartilhar roupa íntima,
como calcinhas, cuecas, sutiãs, com
outras pessoas.

 Higiene dos alimentos:
=> lavar bem frutas e verduras com

água limpa e deixar de molho por alguns
minutos em vinagre (1 colher para 1 litro
de água) ou hipoclorito de sódio (03
gotas para 1 litro de água);

=> cobrir os alimentos para evitar que
moscas ou outros insetos pousem;

=> evitar compartilhar copos, pratos,
talheres ou qualquer objeto que seja
levado à boca.

 Higiene ambiental:

=> manter o quintal sempre limpo,
roçando a grama/capim e podando as
árvores;

=> não jogar lixo no quintal. Acondicione
o lixo doméstico e coloque na frente de sua
casa nos dias e horários de coleta pública,
para evitar a presença de animais como
ratos, cobras, escorpiões e baratas;

=> não queimar nenhum tipo de lixo, nem
mesmo nos quintais;

=> manter a casa limpa, higienizada,
ventilada e com iluminação natural;

=> não fumar dentro de casa;
=> eliminar possíveis criadouros de

vetores de doenças (dengue, malária,
leishmaniose), como: caixa d’água sem
tampa, tambores, baldes e outros utensílios
que possam acumular água;

=> se não houver rede de esgoto em sua
região, os banheiros devem ser construídos
longe dos poços d’água, de nascentes ou
da beira do rio.

Campanha contra a gripe já imunizou mais
de 11% do público-alvo em Borda da Mata

A campanha de vacinação contra a
gripe, até  sua terceira semana em Borda
da Mata, segundo as equipes de
epidemiologia da Secretaria Municipal
de Saúde já imunizaram cerca de 700
pessoas. O número equivale a pouco
mais de 11% do público-alvo estimado
em cerca de 6 mil pessoas. A meta do
município é vacinar ao menos 90% desse
montante até 31 de maio, último dia da
mobilização.

O público-alvo da campanha são
crianças de 6 meses até seis anos
incompletos, idosos maiores de 60 anos,
gestantes, puérperas (até 45 dias após
o parto), professores das redes públicas
e privadas de ensino, profissionais de
saúde e pessoas com doenças crônicas.

Na segunda-feira (22), teve início a
segunda fase da campanha. A primeira

se concentrou em vacinar
crianças e gestantes, que ainda
podem procurar as unidades
de saúde para se imunizar ao
longo do período que, agora,
passa a ser dedicado a todos
os segmentos do público-alvo.

Segundo dados do
Ministério da Saúde, até 23 de
março, foram registrados 255
casos de influenza em todo o
país, com 55 mortes. O subtipo
predominante no país até o
momento é influenza A H1N1,
com 162 casos e 41 mortes

registrados.
A campanha se concentra neste

período do ano porque a queda das
temperaturas no outono e no inverno
tende a aumentar as aglomerações de
pessoas em lugares fechados e sem
ventilação. São maiores também os
riscos de se pegar a doença, pois a
contaminação ocorre principalmente por
meio do contato com outras pessoas
doentes.

A gripe diminui a imunidade do
indivíduo e pode levar a infecções virais
ou bacterianas. Em casos extremos, pode
provocar a morte do paciente.

A vacina não causa a gripe. Ela permite
que o paciente fique imune aos tipos de
vírus mais comuns em circulação sem
ficar doente.

 Confira a seguir a programação das

unidades de saúde da cidade:
22/04 a 31/05/2019 - Público-alvo geral

(crianças de 6 meses a menores de 6
anos, gestantes e puérperias, Idosos,
profissionais da saúde e professores,
pacientes com doenças crônicas, povos
indígenas)

03/05//2019 – SEXTA- FEIRA
8:00 horas – Igreja São Judas

(Católica)
8:00 às 15:00 horas – UBS Santa Rita
8:00 às 15:00 horas – UBS Santa Cruz
04/05/2019 – Dia D (SÁBADO)
8:00 às 17 horas – UBS Monsenhor

Pedro Cintra
06/05/2019 - SEGUNDA-FEIRA
8 e 13 horas - CEMEI
10 e 14:30 horas – Creche
08 às 15 horas – UBS Sertãozinho
07/05/2019 - TERÇA-FEIRA
8 e 13 horas – Diva Ribeiro
10 e 14:30 horas – Escola Santa Cruz
08/05/2019 – QUARTA-FEIRA
8 e 13 horas – Escola Popular
10 e 14:30 horas – Grupo
8:00 ás 15 horas  - UBS Cervo
09/05/2019 - QUINTA-FEIRA
8 e 13 horas – GELAM
10 e 14:30 horas – Colégio Nossa

Senhora do Carmo
08 às 15 horas – UBS Nossa Senhora

de Fátima
10/05/2019 – SEXTA-FEIRA
08 às 15 horas – UBS Santa Rita
8:00 às 15:00 horas – UBS Santa Cruz

Borda da Mata já tem quatro pontos gratuitos de internet
Ideia é fornecer pontos de acesso gratuito à internet em locais de grande

aglomeração de pessoas e de convivência comunitária na cidade e seus distritos

Na era da informação, estar conectado
à  i n t e r n e t  é  u m a  c o n d i ç ã o  p a r a  o
exercício da cidadania plena. Pensando
nisso, a Prefeitura de Borda da Mata
segue promovendo pontos  de acesso
gratuito à internet em locais de maior
a g l o m e r a ç ã o  d e  p e s s o a s  e  d e
convivência comunitária.

Quatro pontos da cidade já contam
com o acesso gratuito à banda larga.
Dois deles nas praças dos distritos do
Cervo e Sertãozinho. Os outros pontos
estão na Praça Antônio Megale e  na
Praça do bairro Santa Cruz.

Como conectar
O nome da rede para conexão é ‘Wi_Fi

FREEE Prefeitura’. Ela não possui senha,

nem necessidade de cadastro. Para acionar a
conexão, basta selecioná-la no menu do celular
e pronto.

Para o prefeito André Marques, o investimento
garante acesso à informação, interação e até à
educação para os moradores. “É uma ação de
democratização do acesso à informação, que vai
beneficiar centenas de pessoas todos os dias
em diversos pontos do município”, reforça o
chefe do Executivo municipal.

Cidadão é preso por uso/consumo de drogas em Borda da Mata
Durante operação pelos bairros da cidade, a equipe de policiais militares recebeu

várias ligações anônimas, relatando que um indivíduo que acabara de sair da prisão
pelo crime de tráfico de drogas, estaria continuando a praticar tráfico de drogas em
sua residência. Diante da denúncia, os policiais deslocaram até o local com intuito
de fazer a averiguação, momento em que ao se aproximar da residência, perceberam
um veículo marca Honda de cor preta em frente ao local, de maneira que o condutor
do veículo era um indivíduo já conhecido por ser usuário de drogas e também viram
o denunciado entregando algo para esse condutor; sendo que imediatamente foi
realizada a abordagem dos suspeitos, momento que foi visualizado o condutor
dispensando algo pela janela. Os indivíduos foram submetidos à busca pessoal,
bem como realizada busca no interior veículo, onde foi encontrado resquício de
maconha no assoalho. Também foi realizado buscas nas proximidades, sendo
encontrados pequenos resquícios da mesma substância. No bolso do denunciado
foi encontrada a quantia de R$ 112,00 em notas diversas, e indagado quanto à
existência de mais entorpecentes no interior de sua residência, este ficou nervoso
e indagou que queria um advogado, sendo o contato com o advogado realizado
pelo condutor do veículo. Mediante o flagrante da constatação da denúncia, foi
realizado diligencias até a residência do denunciado, onde em contato com o
proprietário do local, este franqueou a entrada dos militares, e acompanhou as
buscas no interior da residência, e também presenciou o momento em que os militares
encontraram durante a busca no interior do quarto do denunciado, um saco plástico
contendo 04 tabletes, sendo 02 pequenos, 02 grandes, de maconha. Os autores
receberam voz de prisão e foram conduzidos até o quartel PM, onde foi realizado o
registro da ocorrência, e tomadas as providências pertinentes.

Veículo é removido por licenciamento em atraso em Borda da Mata
Durante operação blitz de trânsito, a equipe de policiais militares abordou a GM

/ Vectra e o condutor apresentou o CRLV ano 2016, sendo que após consulta via
sistema, foi identificado que o último licenciamento do veículo era do ano de 2017,
encontrando-se em desacordo como exigido. Diante do ocorrido, foi tomada a
medida administrativa conforme o CTB, sendo o veículo removido e lavrado o
devido AIT.

Veículo é removido por estar estacionado
 em cima da calçada em Borda da Mata

A equipe de policiais foi acionada acerca de um veículo VW Fusca, que estaria
estacionado sobre a calçada, impedindo o trânsito de pedestres. No local a equipe
policial constatou a irregularidade, observando que o veículo estava estacionado
de tal modo que a calçada ficou totalmente obstruída para passagem de pedestres.
Diante de tal constatação, foi tomada a medida administrativa conforme o CTB,
sendo o veículo removido e lavrado o devido AIT.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 15/2018
“Concede revisão geral anual na forma do

inciso X, do Art.37, da Constituição Federal,
ao vencimento dos servidores do Poder
Legislativo municipal e dá outras
providências”.

A Mesa da Câmara Municipal de Borda
da Mata faz saber que ela aprovou e o Prefeito
Municipal promulga e sanciona a seguinte
Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal
autorizado a conceder revisão geral anual ao
vencimento dos servidores da Câmara
Municipal no percentual de 1,81% (hum
vírgula oitenta e um por cento), acumulado
no intervalo de tempo compreendido entre
abril de 2017 a abril de 2018, de acordo com
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
– INPC/IBGE.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, com efeitos financeiros
retroativos a partir de 1º de abril de 2018.

Borda da Mata, 21 de maio de 2018

Proposição de Lei nº 16/2018
“Fixa os valores definidos como créditos

de pequeno valor para os fins do art. 100, §§
3º e 4º, da Constituição Federal e dá 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. O crédito de pequeno valor – RPV
– devido pela Fazenda Pública Municipal
de Borda da Mata, decorrente de sentença
judicial transitada em julgado, fica fixado no
valor do maior benefício do regime geral de
Previdência Social, para os fins previstos
nos §§ 3º e 4º, do art. 100, da CF/88, ambos
com redação dada pela Emenda
Constitucional nº. 62, de 11/11/2009.

§1º. O limite máximo de crédito de
pequeno valor previsto no caput deste artigo
será alterado por lei específica.

§2º. A presente lei abrangerá os precatórios
pendentes para pagamento expedidos
anteriormente a sua promulgação.

§3º. Se o valor da execução ultrapassar o
estabelecido neste artigo, o far-se-á, sempre,
por meio de precatório, sendo facultada à
parte exequente a renúncia do crédito
excedente, para que possa optar pelo
pagamento do saldo sem precatório, da forma
prevista nos §§ 3º e 4º, do art. 100 da
Constituição Federal.

§4º. É vedado o fracionamento, repetição
ou quebra de valor a fim do credor receber,
em parte, como estabelecido nesta lei, e, em
parte, mediante precatório.

Art. 2º. O crédito de pequeno valor não
estará sujeito ao regime de precatórios e
deverá ser pago, mediante depósito judicial,
no exercício em que for protocolizada a
requisição judicial para pagamento, observada
a ordem de apresentação nesta Prefeitura
Municipal, definindo-se a seguinte
procedência:

I – os de natureza alimentícia;
II – os de menor valor sobre os de maior

valor.
Parágrafo único. Após o trânsito em

julgado, o pagamento de obrigação de
pequeno valor será realizado no prazo de 2
(dois) meses contado da entrega da
requisição, mediante depósito judicial ou na
agência de banco oficial mais próxima da
residência do exequente.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Borda da Mata, 15 de junho de 2018

Proposição de Lei nº 18/2018
“REORGANIZA O CONSELHO

MUNICIPALDE CONSERVAÇÃO E
DEFESA DO MEIO AMBIENTE –
CODEMA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

O Sr. ANDRÉ CARVALHO MARQUES,
Prefeito Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sancionou a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS ASPECTOS GERAIS
Art. 1º - O Conselho Municipal de

Conservação e Defesa do Meio Ambiente -
CODEMA, órgão colegiado autônomo,
normativo, deliberativo e executivo,
encarregado de assessorar o Poder Público
Municipal em assuntos referentes à
proteção, à conservação e a melhoria do meio
ambiente.

Art. 2º  - A função de membro do
CODEMA é considerada como relevante
serviço prestado à comunidade, portanto,
exercida gratuitamente e não podendo ser
caracterizada como político-partidária.

Art. 3º - O mandato dos membros será de
02 (dois) anos, permitida a recondução por
uma vez.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Ao CODEMA compete:
I - colaborar com os demais órgãos

públicos e privados no sentido de formar
consciência da necessidade de proteger,
conservar e melhorar o meio ambiente;

II - estimular a criação de Áreas de
Preservação Permanentes (APPs) no
Município;

III - incentivar a preservação dos recursos
naturais regionais;

IV - incentivar o reflorestamento ecológico
em áreas degradadas;

V - incentivar a proteção de grotas, ilhas e
encostas;

VI - incentivar a proteção dos recursos
hídricos, em especial, as nascentes, córregos
e ribeirões;

VII - dosar e julgar as penalidades
previstas na legislação ambiental do

Município, respeitando o Código Tributário
Municipal;

VIII - proteger a fauna e a flora, vedando
as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica e/ou provoque extinção de espécies
nativas, somando esforços com outros
órgãos, para fiscalizar a extração, captura,
produção, transporte, comercialização e
consumo destes espécimes e seus
subprodutos;

IX - propor a celebração de convênios,
consórcios, contratos e acordos com as
entidades públicas e privadas de pesquisas
e de atividades ligadas à defesa ambiental;

X - informar ao Departamento  Municipal
de Obras e Meio Ambiente, sobre qualquer
risco de alteração significativa no meio
ambiente, advindos de projetos a serem
implantados, mesmo quando objetivam o
desenvolvimento do Município;

XI - deliberar normativamente e exercer o
controle permanente das atividades
poluidoras ou potencialmente poluidoras, de
modo a compatibilizá-las com as normas e
padrões ambientais vigentes, denunciando
qualquer alteração que provoque impacto
ambiental ou desequilíbrio ecológico;

XII - fiscalizar, junto à empresa
requerente, o andamento e a aprovação das
licenças ambientais a serem emitidas pelo
órgão estadual de política de meio ambiente;

XIII - propor ao Executivo Municipal a
instituição de unidades de conservação
visando à proteção de sítios de beleza
excepcional, dos mananciais, do patrimônio
histórico, artístico, arqueológico,
paleontológico e espeleológico e de áreas
representativas de ecossistemas destinadas
à realização de pesquisas básicas e aplicadas
de ecologia;

XIV - executar ação fiscalizadora de
observância às normas contidas nas
legislações de meio ambiente;

XV - acionar os órgãos competentes para
localizar, reconhecer, mapear e inventariar
em cadastro os recursos naturais existentes
no Município, estudando as espécies de
essências nativas, suas aplicações e
utilidades, para controle das ações capazes
de afetar ou destruir o meio ambiente;

XVI - exercer o poder de polícia nos casos
de inobservância das leis, normas e padrões
definidos para o meio ambiente;

XVII - interditar temporariamente, em caso
de poluição extrema e que coloque em perigo
o meio ambiente e a população. Esta decisão
deverá ser da maioria dos membros;

XVIII - opinar, no Município, sobre a
concessão de alvará de localização e
funcionamento das atividades
potencialmente poluidoras, bem como sobre
a solicitação de certidões para licenciamento
da FEAM/IEF/IGAM/SUPRAM e
COPAM;

XIX - elaborar o Regimento Interno
próprio;

XX - responder a consultas sobre matéria
de sua competência;

XXI - exigir, na forma da lei, estudo prévio
de impacto ambiental para a instalação de
obra ou de atividade que possa degradar o
meio ambiente, dando publicidade às suas
deliberações;

XXII - analisar e emitir licença, observadas
as restrições constantes nas legislações
pertinentes, aos pedidos de corte ou remoção
de árvores, isoladas ou não, dentro do
perímetro do Município;

XXIII - acionar órgãos competentes para
propositura de medidas judiciais e
administrativas contra os causadores de
poluição ou de degradação ambiental;

XXIV - constituir comissões de estudo e
de trabalho;

XXV - realizar audiências públicas para
julgamento da conveniência da implantação
dos projetos que prejudiquem o meio
ambiente em que se ouvirão as entidades
interessadas, especialmente os
representantes da população atingida.

XXVI – analisar e emitir licença para
intervenções em Área de Preservação
Permanente – APP, que estejam localizadas
em área urbana ou de expansão urbana do
município.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º - O CODEMA compor-se-á de 06

(seis) membros efetivos e 06 (seis) suplentes
assim especificados:

I - seis componentes (03 efetivos e três
suplentes) do quadro funcional do Executivo,
indicados pelo Prefeito Municipal
preferencialmente entre os setores de meio
ambiente, educação, desenvolvimento social
e assessoria jurídica.

II – seis componentes (03 efetivos e três
suplentes) representando a sociedade civil,
das seguintes entidades:

- Polícia Militar,
- IMA,
- Copasa
- Associação Comercial,
- Associação de Moradores e
- Sindicato Rural;
§ 1º - os representantes indicados para o

CODEMA deverão exercer funções ligadas
a atividades com implicação no meio
ambiente.

§ 2º - consideram-se para fins desta Lei,
segmentos organizados da comunidade,
aquelas entidades e organizações que atuam,
no sentido da defesa, proteção,
desenvolvimento e melhoria do meio
ambiente e da qualidade de vida urbana e
rural no Município de Borda da Mata.

§ 3º - Os membros do CODEMA poderão
ser substituídos a critério de quem os
indicou.

CAPÍTULO IV
DA NOMEAÇÃO
Art. 6º - O Presidente do CODEMA

convocará, até 60 (sessenta) dias do término
de seu mandato, as entidades de que trata o

Art. 5º desta Lei, para reunião, na qual serão
indicados os novos representantes no
CODEMA, para o biênio seguinte.

Parágrafo Único - A convocação deve ser
feita em jornal de Circulação no Município,
por 02 (duas) edições consecutivas.

Art. 7º - A reunião decisória, de que trata
o artigo anterior, será coordenada pela
diretoria do CODEMA, em exercício, de
acordo com o disposto no seu Regimento
Interno.

Art. 8º - Todos os membros titulares e
suplentes, do Poder Público e da sociedade
organizada, serão nomeados mediante
Portaria do Prefeito Municipal, num prazo
máximo de até 10 (dez) dias corridos,
contados da data da comunicação oficial ao
Prefeito Municipal, feita pela diretoria do
CODEMA.

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA
Art. 9º - O CODEMA elegerá, entre seus

membros, uma diretoria cuja composição
está definida nesta Lei e no Regimento
Interno.

Parágrafo Único - O mandato desta
diretoria será de dois anos, sendo permitida
sua recondução.

Art. 10 - Na mesma reunião em que se
dará a posse dos membros do CODEMA,
estes elegerão a nova diretoria.

§ 1º - Ocorrida a posse do CODEMA,
será aberta a palavra para os
encaminhamentos de nomes, dentre seus
membros, para preencherem os cargos para
diretoria.

§ 2º - Os nomes podem ser apresentados
individualmente, postulando um cargo ou na
forma de chapas completas.

Art. 11 - Terminado o prazo de meia hora,
destinado à apresentação dos candidatos,
será feita a votação nominal.

Art. 12 - Será declarado vitorioso o que
obtiver a maioria dos votos.

Art. 13 - O presidente do CODEMA, da
gestão que se encerra, dará posse à diretoria
eleita, passando ao seu presidente a direção
dos trabalhos.

Art. 14 - Em caso de vacância de cargo, na
diretoria ocorrerá nova eleição, com a
presença da maioria absoluta dos membros
do CODEMA.

§ 1º - A eleição a que se refere o caput
deste artigo, ocorrerá no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos.

§ 2º - O cargo será declarado vago nas
condições dos Artigos 18 e 19.

CAPITULO VI
DA PERDA DE MANDATO E

DISSOLUÇÃO DA DIRETORIA DO
CODEMA

Art. 15 - O membro titular do CODEMA
perderá o mandato quando:

I - solicitar seu desligamento;
II - faltar a 03 (três) reuniões consecutivas;
III - faltar a mais de 05 (cinco) reuniões

durante o mandato;
IV - faltar com o decoro quando de sua

atuação no CODEMA.
§ 1º - Nos casos de perda de mandato, a

diretoria do CODEMA comunicará ao seu
suplente para que o substitua imediatamente,
independentemente de Portaria do Prefeito
Municipal.

§ 2º - Para efeito do inciso IV deste artigo,
é necessária uma deliberação favorável de
pelo menos 2/3 (dois terços) da totalidade
dos membros do CODEMA.

Art. 16 - A diretoria do CODEMA poderá
ser destituída quando suas ações resultarem
em práticas que contrariem os objetivos e
interesses do colegiado, contrariando no todo
ou em parte, os princípios traçados na
presente Lei, na Lei Orgânica Municipal,
Regulamento Interno e em suas Deliberações.

§ 1º - O processo de destituição ocorrerá
por deliberação em Assembléia Geral
Ordinária, por votação homogênea de dois
terços de seus membros.

§ 2º - A Assembléia Geral Extraordinária, a
que se refere o parágrafo anterior, pode ser
requerida por:

a) Prefeito Municipal;
b) Mesa Diretora da Câmara.
c) 1/3 (um terço) dos seus membros.
§ 3º - O Prefeito Municipal, a Mesa

Diretora da Câmara, para fim de dissolução,
enviará solicitação fundamentada ao
colegiado depois de ouvida a Diretoria, a
quem será conferida ampla defesa e os
benefícios do contraditório, retornará com a
decisão.

§ 4º - Dissolvida a diretoria os membros
do CODEMA, convocarão nova eleição no
prazo máximo de 15 (quinze) dias,
respeitadas as determinações do Capítulo V.

§ 5º - A nova diretoria será nomeada num
prazo de 15 (quinze) dias corridos após a
realização de sua eleição.

CAPÍTULO VII
DAS REUNIÕES
Art. 17 - As reuniões dos membros do

CODEMA serão realizadas:
I. Pela Diretoria;
a) ordinariamente, uma vez por mês;
b) extraordinariamente, quando convocada

pelo Presidente ou pela maioria da Diretoria,
sempre que julgada necessária;

II. Pelo Conselho:
a) ordinariamente, na última quinzena de

cada trimestre;
b) extraordinariamente, quando convocada

pela maioria da Diretoria ou por 1/3 dos
membros do CODEMA, sempre que julgada
necessária.

Art. 18 - As reuniões serão realizadas em
local, hora e data conforme cronograma
aprovado na primeira reunião da diretoria e
que deverá ser convocada por escrito com
antecedência de 10 (dez) dias.

§ 1º - A reunião do CODEMA instalar-se-
á com a presença da maioria simples de seus
membros.

§ 2º - As reuniões do CODEMA serão

públicas, salvo quando se fizer necessária
reunião fechada, com a aprovação de 2/3
(dois terços) de seus membros.

§ 3º - Em caso de mudanças de local, data,
horário para as reuniões, a comunicação será
feita por ofício, encaminhado ao endereço
dos membros com antecedência.

Art. 19 - O Agente Fiscalizador do
CODEMA, de que trata o Art.27, poderá
participar das reuniões da Diretoria e do
Conselho, quando convocado, porém sem
direito de voto.

Art. 20 - Poderão ser convidadas entidades
ou pessoas para que compareçam às reuniões,
desde que aprovadas pela maioria dos
membros do CODEMA.

Art. 21 - O CODEMA deverá acolher e
oferecer resposta a todo e qualquer
requerimento, a ele encaminhado,
apresentado junto ao Serviço de Protocolo
da Prefeitura do Município.

Art. 22 - De toda reunião será feita ata,
sumulando as discussões e registrando as
deliberações, assinadas por todos os
conselheiros presentes.

Art. 23 - As resoluções do CODEMA
serão tomadas pela maioria absoluta de seus
membros e deverão ser objeto de ampla e
sistemática divulgação.

§ 1º - Cada membro terá direito a um voto,
sendo proibido o voto por procuração.

§ 2º - O membro suplente terá direito a
voz em todas as reuniões, tendo direito a
voto somente na ausência do titular.

CAPÍTULO VIII
DA DIRETORIA
Art. 24 - O CODEMA será administrado

por uma Diretoria composta de 02 (dois)
membros: Presidente e Vice-Presidente.

Art. 25 - São atribuições do Presidente:
I - coordenar as atividades da Diretoria e

do Conselho;
II - presidir as reuniões da Diretoria e do

Conselho;
III - convocar as reuniões da Diretoria e

do Conselho;
IV - dar posse a comissões criadas pela

Diretoria ou pelo Conselho;
V - representar a Diretoria em atos que

atendam aos objetivos e funções do
CODEMA;

VI - assinar toda a documentação emitida
pela Diretoria e pelo Conselho, juntamente
com o Secretário;

VII - assinar cheques juntamente com o
Tesoureiro;

VIII - exercer apenas o voto de minerva.
Art. 26 - São atribuições do Vice-

presidente:
I - substituir o Presidente em suas faltas

ou afastamentos;
II - coordenar as ações que visem a

proteção e preservação das Áreas Verdes;
III - cumprir com outras atribuições que

lhe sejam determinadas pela Diretoria ou
pelo Conselho;

IV - constituir grupo de trabalho na sua
Diretoria;

V - oferecer subsídios à Diretoria.
CAPÍTULO IX
DOS AGENTES FISCALIZADORES
Art. 27 - A Diretoria do CODEMA

nomeará quantos agentes fiscalizadores
julgar necessário.

Parágrafo Único - Os fiscais ficarão
diretamente subordinados à Diretoria do
CODEMA.

Art. 28 - A função de agente fiscalizador é
considerada como relevante serviço prestado
à comunidade, podendo ser exercida por
voluntários ou servidores municipais cedidos
pela prefeitura, devendo os agentes receber
treinamentos específicos e reciclados se
houver necessidade.

Art. 29 - São atribuições do agente
fiscalizador:

I - executar ação fiscalizadora de
observância às normas contidas nas
legislações de meio ambiente;

II - informar à Diretoria do CODEMA,
imediatamente após sua fiscalização, para
que se dê prosseguimento ao processo
fiscalizatório;

III - sugerir ao CODEMA providências
para sanar os problemas levantados nos seus
atos fiscalizatórios.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E

TRANSITÓRIAS
Art. 30 - Para melhor desempenho de suas

funções o CODEMA poderá recorrer a
pessoas e entidades.

Parágrafo Único - Poderão ser criadas
comissões internas, a critério do CODEMA,
para promover estudos e emitir pareceres a
respeito de temas específicos.

Art. 31 - O Poder Público Municipal
prestará apoio administrativo e de infra-
estrutura necessários ao funcionamento do
CODEMA.

§ 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado
a assinar o Termo de Cooperação Técnica
com o Conselho de Política Ambiental -
Copam, da Secretaria de Estado de Ciências
e Tecnologia de Minas Gerais.

§ 2º - A Prefeitura Municipal propiciará
os meios necessários ao funcionamento do
CODEMA e à execução do Termo de
Cooperação Técnica a que se refere o Artigo
anterior.

Art. 32 - Dentro do prazo de 60 (sessenta
dias) contados a partir da publicação desta
Lei, o Prefeito municipal dará cumprimento
ao disposto no Art. 6º desta Lei.

Parágrafo Único - Para presidir os
trabalhos de eleição da primeira Diretoria,
será indicado o membro mais idoso entre os
titulares, que dará posse aos eleitos.

Art. 33 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente a Lei nº. 1.941/
2016.

Borda da Mata, 12 de setembro de 2018.

Mutirão de
Ortopedia atende
200 pacientes em
Borda da Mata
A Prefeitura de Borda da Mata, por

meio da Secretaria Municipal de Saúde,
está dando início a uma série de mutirões
de saúde, um esforço do município para
atender a demanda reprimida por
especialidades médicas, que são aqueles
casos em que o paciente está há muito
tempo aguardando para passar por uma
consulta com um especialista de
determinada área.

A primeira grande mobilização será em
torno de pacientes com problemas
ortopédicos. A mobilização com dois
médicos especialistas atendeu 200
pessoas no sábado (27).

Os atendimentos foram realizados
pelos médicos ortopedistas Dr. Rubens
e Dr. Ricardo.”É um mutirão muito
aguardado pela população. Esse é o
primeiro de uma série que estamos
planejando”, projeta a secretária de
Saúde, Rosaly Esther. Ela lembra que o
foco das ações é encurtar o tempo de
espera dos pacientes pelas consultas
especializadas, aumentando, inclusive,
a resolutividade dos atendimentos.

Para o prefeito André Marques, os
mutirões de saúde são uma ferramenta
eficaz para reduzir o tempo de espera por
atendimento médico. “Com planejamento
e método é possível programar ações
como esta e ganhar grande agilidade no
atendimento. Especialmente na área de
ortopedia, que muitas vezes deixa a
pessoa com mobilidade reduzida, por
exemplo, o tempo de resposta é muito
importante”, avalia o chefe do Executivo.

Formandas do
curso de Corte e

Costura
Industrial
recebem

certificados
As cerca de 30 mulheres que

concluíram o curso de Corte e Costura
Industrial do Vestuário receberam o
certificado de formação na noite de
terça-feira (16), na Câmara Municipal de
Borda da Mata. O evento, que começou
a partir das 18, foi aberto ao público.

O curso de Corte e Costura é mais uma
ação no âmbito do programa ‘Qualifica
Borda da Mata’, uma parceria entre o
município, o Senai e o Ministério
Público, por meio do Funemp.

Desde 2017, diversos profissionais
foram capacitados para atuar em
distintos setores. Além de gerar novas
oportunidades para inserção no mercado
de trabalho, garantindo renda para as
famílias, ao qualificar a mão de obra
local, o projeto torna a economia de
Borda da Mata mais dinâmica e
competitiva.

Entrega dos Certificados do

Curso de  Corte e Costura
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Semana Santa em Bom Repouso movimenta a cidade com a
 visita de peregrinos a Imagem de Nossa Senhora das Graças

Mais uma vez a população de Bom Repouso mostrou sua devoção e respeito na Semana Santa. Durante a Semana Santa, o povo acompanhou com muito respeito e devoção as procissões e a encenação da paixão
de Cristo feita na Praça Coronel Ananias de Andrade com um imenso palco montado em frente a Igreja Matriz. A encenação como sempre contou com a presença de cidadãos Bonrepousenses que abrilhantaram ainda
mais a história de Jesus Cristo. Um trabalho muito bonito, organizado e de muita dedicação emocionou a todos os que assistiam a encenação. Seguindo a tradição, na Sexta-feira Santa estiveram em Bom Repouso
muitos peregrinos que vem de todas as cidades agradecer e visitar a Imagem de Nossa Senhora das Graças. “Bom Repouso agradece mais uma vez a presença de todos e que Nossa Senhora das Graças, São Sebastião
e São Roque os abençoe sempre.”.

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.

Principais momentos da Semana Santa
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Secretário de Saúde de Senador José
Bento solicita em BH equipamentos
para Sala de Fisioterapia da UBS

No dia 16 de abril, o Secretário de Saúde de Senador José Bento, Natan Souza participou em Belo
Horizonte da Eleição da Diretoria executiva e do Conselho Fiscal do COSEMS BIENIO 2020/2021..
Ele esteve ao lado de duas autoridades nacional, o  Presidente Wagner do CONASEMS NACIONAL
e do futuro Presidente Willemes.

“Também tive o prazer junto com o Vice Prefeito Valdeci Amaro de ser recebido no gabinete do
Deputado Estadual Dr.  Paulo, aonde entreguei um ofício solicitando novos equipamentos para a sala de Fisioterapia de nossa
UBS de Senador José Bento. Agradeço ao Prefeito Fernando Fernandes por acreditar e apoiar o trabalho a frente da Secretária
de Saúde de Senador José Bento”, conclui Natan.

Abertas inscrições para a eleição do
Conselho Tutelar de Borda da Mata

Período de inscrições vai até 15 de maio. A eleição será realizada no dia 6 de
outubro para escolha de cinco conselheiros titulares com mandatos de quatro anos

O edital que regulamenta o processo
de escolha dos conselheiros tutelares de
Borda da Mata já pode ser consultado
no site da Prefeitura. As inscrições para a
eleição foram abertas no dia 25 de abril e
seguem até 15 de maio.

Os interessados em participar do
processo podem comparecer, durante o
período de inscrições, na sede do
Conselho Municipal da Criança e
Adolescente, na Avenida Wilson Megale,
790, 2º piso rodoviário, sala 7; das 13h às
15h, sempre em dias úteis. A ficha de
inscrição está ao final do edital, que pode
ser acessado no site oficial da Prefeitura.

Serão eleitos cinco conselheiros
titulares para um mandato de quatro anos,
que se iniciará em janeiro de 2020 e se
encerrará em 31 de dezembro de 2023. Para
participar do processo eleitoral, é
necessário ter 21 anos ou mais,
comprovada idoneidade, residir há mais
de dois anos no município, ter ensino
médio completo, estar em em dia com as
obrigações eleitorais e militares, no caso
dos homens.

O Conselho Tutelar é um órgão

permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente, definidos
pelo Estatuto Da Criança e do
Adolescente (Lei 8069/90). A função de
conselheiro tutelar é de dedicação
exclusiva e o seu exercício não configura
vínculo empregatício ou estatutário com
o Município.

Processo de eleição
Para se habilitar à eleição, o candidato

deve passar pelas seguintes fases:
- Fazer a inscrição,  com

apresentação dos documentos
- Prova objetiva de conhecimentos

sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente

 - Avaliação psicológica mediante
laudo de profissional habilitado, a que
serão submetidos somente os candidatos
aprovados na prova de conhecimentos
técnicos, com o fim de constatar aptidão
para o exercício da função de conselheiro
tutelar

Cumpridos os requisitos acima, aí sim
o candidato estará habilitado a participar

da eleição no dia 6 de outubro. Todos os
eleitores do município podem votar em
um candidato de sua escolha, desde que
estejam aptos a usufruir de seus direitos
políticos. A votação, no entanto, é
facultativa. As informações detalhadas
sobre o processo eleitoral podem ser
conferidas no edital.

Confira o passo a passo da eleição:
Inscrições => 25/04 a 15/05/2019
Divulgação dos inscritos => 20/05/2019
Recursos contra os resultados => 21/

05 a 23/05/2019
Resultados pós-recursos => 27/05/2019
Prova escrita => 23/06/2019
Gabarito da prova => 25/06/2019
Recurso contra o gabarito =>  26/06 a

28/06/2019
Lista preliminar de aprovados => 08/

07/2019
Recurso => 09/07/2019 a 11/07/2019
Lista definitiva dos aprovados => 15/

07/2019
Convocação para avaliação psicológica

=> 15/07/2019
Eleições => 06/10/2019
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

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.

Prefeito de Senador José Bento
pretende conseguir um Portal no trevo
da BR 459 na entrada do município

Para isso, já conversou com o Deputado Federal Newton
Cardoso Júnior, em Brasília para agilizar o processo.

No mês de abril, o Prefeito Fernando
Fernandes de Senador José Bento,
esteve participando da XXII Marcha de
Prefeitos em Brasília, onde prefeitos de
todo país se reúnem com autoridades
para debater assuntos de interesse de
seus municípios. Como sempre faz, o
Prefeito de Senador José Bento,
aproveita esses encontros para angariar
recursos para o seu município e desta
vez não foi diferente, ele esteve no
gabinete do Deputado Federal, Newton
Cardoso Junior, que muito tem ajudado
seu município e  juntamente com os
vereadores Vágner e Silvio Santos, na
oportunidade falaram sobre a
possibilidade da construção de um
portal no trevo que dá acesso ao
município na BR 459.

Marcha dos

Prefeitos em

Brasília

Estudantes de Rede Municipal de Ensino
de Senador José Bento ganham Ovos de Páscoa

No dia 17 de abril, a Prefeitura de
Senador José Bento teve a satisfação de
presentear as crianças do CEMEI “Olívia
E. Cortês” com deliciosos ovos de páscoa.

O Prefeito Fernando Fernandes fez
questão de entregar pessoalmente ovos
de páscoa para as crianças nas escolas.
A comemoração da Páscoa trouxe grande
alegria aos alunos e a festa tomou conta
de toda creche.

De acordo com a Secretária de
Educação, Valéria Vieira, ver a alegria dos

alunos é algo que emociona: “Todos eles
gostam muito de chocolate e ficaram
bastante felizes por serem novamente
lembrados nessa data tão especial. É
muito gratificante ver o resultado desse
trabalho que já é uma marca dessa
administração”, conta.

Além da Creche, alunos da Escola
Municipal Professora Maria da Costa
Ferreira também receberam ovos de
Páscoa no dia 18 de abril. “É uma alegria
poder percorrer  as escolas do nosso

município e de alguma forma contribuir
para que a Páscoa das nossas crianças
seja mais feliz. O envolvimento e o
comprometimento das diretoras, da
coordenação, dos professores e de todos
os funcionários tornam o ambiente
escolar encantador. A entrega dos Ovos
da Páscoa já é tradição pra mim e o
carinho das crianças é gratificante
demais. Com certeza é isso que nos motiva
acima de tudo.””, finalizou o Prefeito
Fernando Fernandes

Entrega de Ovos

de Páscoa aos

alunos de

Senador José

Bento


