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Borda da Mata festeja 92 anos
de emancipação política

A tradicional festa de aniversário de Borda da Mata aconteceu entre os dias 13 e
17 de julho. O evento teve praça de alimentação desde o dia oito de julho. As
atrações musicais iniciaram no dia 13 com a apresentação da banda Quinta Avenida.
No dia 14, As Galvão, Lucas Moraes e Guto e Moraes. No dia 15 se apresentou
Edinho Santa Cruz e Banda e ainda Camaleão do Rock. O show no dia 16 ficou por
conta de Higor Rocha e Gustavo Mioto. Para fechar com chave de ouro, a festa foi
finalizada com a dupla sertaneja Rio Negro e Solimões. Os organizadores agradecem
a todos pela presença e parabeniza Borda da Mata pelos 92 anos.

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

“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.

Anucie no Tribuna Popular
tribunapopular1@hotmail.com
(035) 3445-1479
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Continuação da Festa de Aniversário da Cidade

Iluminação do Portal da
Balança é finalizada

Recebimento de verbas serão investidos para
recapeamento das ruas e aquisição de
equipamentos para UBS e Pronto Atendimento
O prefeito Edmundo da Silva Júnior, de Borda da Mata, conseguiu duas verbas, ambas no valor de 200 mil reais, sendo
provenientes por meio dos deputados Ulisses Gomes e Geraldo Tadeu. De acordo com o prefeito, o investimento de 200 mil será
para recapeamento asfáltico da Av. João Oliva Megale, próximo ao antigo Pronto Atendimento e também a Rua Benedito
Rodrigues, de frente ao EELAM, sendo que esta foi toda manchada para que fosse realizado o recapeamento. Outro 200 mil será
para aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde e o Pronto Atendimento.

Dentro do programa instruído pela Prefeitura no ano passado, está sendo finalizado
a instalação dos postes e iluminação até o Portal da Balança. Segundo o prefeito
Edmundo da Silva Júnior, quase toda a cidade já recebeu a nova iluminação que teve
um investimento superior a um milhão. “As demais obras a serem executadas faltam
somente terminar a colocação dos postes até o Portal Santa Cruz”, ressalta.
Ele alega ainda que a iluminação é substituída com recursos municipais advindos
da contribuição de iluminação pública. “ É o dinheiro da população bem investido,
o nosso objetivo é iluminar até o final deste ano, o Santo Cruzeiro e outras localidades
turísticas”, finaliza.

Tribuna Popular
Anuncie aqui!
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Leilão de bens da prefeitura é
realizado em Tocos do Moji

Dia 26 de julho, às 13h, deu início ao Leilão de bens da Prefeitura de Tocos do
Moji. O leilão foi realizado na Câmara Municipal da cidade. Dentre os veículos e
utensílios foram leiloados um VW Gol 1.0 no valor de R$9.000,00, uma Ambulância
Fiat Ducato de R$8.000,00, um Fiat Uno Mille de 9.000,00, um Micro ônibus Agrale
de R$25,000,00, um VW Kombi de R$9.000,00, um Fiat Pálio de R$1.000,00, uma
Ambulância Renalt Kgoo de R$8.000,00, betoneiras-R$300,00, duas geladeiras,
cadeiras escolares-R$100,00, pedras para revestimento R$30,00 e formulários de
papéis-R$10,00. Esses foram os valores iniciais. Agradecemos a todos os
participantes e organizadores na realização deste evento e todos os bens foram
vendidos.

A Vida é uma dádiva concedida a todos os
seres vivos. Os processos biológicos estão
em sincronia sejam eles complexos ou
simples, trabalhando diuturnamente em uma
cadeia que cientificamente podemos
denominar cadeia evolutiva, pois a natureza
caminha no sentido de aperfeiçoar o designer
das estruturas vivas, aperfeiçoar suas
capacidades de sobrevivência, reprodução e
de perpetuação das espécies.
O planeta é um sistema dinâmico e fechado
onde todas as criaturas se inter-relacionam e
são interdependentes. Esta interação garante
a manutenção da vida e das espécies num
fluxo contínuo de energias provenientes da
chamada “teia alimentar”. Bem, mas o que
pretendo repassar a você leitor, não são
noções de teorias científicas nem de
evidencias comprovadas por pesquisas e sim
chamar a atenção para uma situação que
considero grave, que é a intervenção humana
em todo esse processo de evolução, pois
estamos consumindo além do necessário,
abusando dos recursos naturais, envenenado
lençóis freáticos, desmatando sem
preocupação, intoxicando a terra com

defensivos cancerígenos, matando as outras
espécies por prazer ou alimentando o tráfico
delas em um mercado obscuro e cruel, gerando
lixo em abundância poluindo ar, água, terra, e
todos os ambientes.
Estamos destruindo tudo em uma
velocidade incrível, tudo que a natureza levou
milhões de anos pra construir. Este é um
processo de AUTOEXTERMÍNIO, e que
em breve colocará a humanidade em um CAOS
IRREVERSÍVEL. Precisamos de uma onda
de conscientização IMEDIATA, através das
escolas, sistemas de mídia, e todos os setores
da sociedade.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL precisa fazer
parte do cotidiano das pessoas, as novas
gerações precisam estar inseridas nesse
contexto levantando este estandarte como
premissa, para garantir o futuro da
humanidade numa conexão cada vez mais
necessária entre seres humanos e
SUSTENTABILIDADE.

Por: Leonardo Alex, biólogo/gestor
ambiental

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL
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B A L A N C O
F I N A N C E I R O
D E
J U N H O / 1 6
=============================================================================
|
T I T U L O S
|
V A L O R
|
V A L O R
|
----------------------------------------------------------------------------| RECEITA ORCAMENTARIA
|
|
|
|
RECEITAS CORRENTES
|
|
|
|
RECEITA TRIBUTARIA
|
36.989,22 |
|
|
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
|
13.714,92 |
|
|
RECEITA PATRIMONIAL
|
-2.002,94 |
|
|
RECEITA DE SERVICOS
|
16.782,56 |
|
|
TRANSFERENCIAS CORRENTES
|
814.935,99 |
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
666,21 |
|
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES
|
|
881.085,96 |
|
RECEITAS DE CAPITAL
|
|
|
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA
|
|
881.085,96 |
----------------------------------------------------------------------------| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
|
|
|
|
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
|
48.212,39 |
|
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
|
|
48.212,39 |
----------------------------------------------------------------------------| TOTAL DAS RECEITAS
|
|
929.298,35 |
=============================================================================
| SALDO ANTERIOR - CAIXA E BANCOS
|
|
3.032.218,01 |
=============================================================================
| T O T A L
G E R A L
|
|
3.961.516,36 |
=============================================================================
| DESPESA ORCAMENTARIA
|
|
|
|
ADMINISTRACAO
|
141.682,58 |
|
|
SEGURANCA PUBLICA
|
755,93 |
|
|
ASSISTENCIA SOCIAL
|
44.420,47 |
|
|
SAUDE
|
287.354,23 |
|
|
EDUCACAO
|
240.132,54 |
|
|
CULTURA
|
4.628,44 |
|
|
URBANISMO
|
193.700,68 |
|
|
SANEAMENTO
|
40.776,31 |
|
|
AGRICULTURA
|
7.215,04 |
|
|
COMERCIO E SERVICOS
|
877,09 |
|
|
ENERGIA
|
9.231,60 |
|
|
TRANSPORTE
|
79.397,06 |
|
|
DESPORTO E LAZER
|
9.608,24 |
|
|
ENCARGOS ESPECIAIS
|
10.276,28 |
|
| TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA
|
|
1.070.056,49 |
----------------------------------------------------------------------------| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR
|
77.753,50 |
|
|
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
|
47.519,97 |
|
|
REPASSES CONCEDIDOS
|
36.000,00 |
|
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
|
|
161.273,47 |
----------------------------------------------------------------------------| TOTAL DAS DESPESAS
|
|
1.231.329,96 |
=============================================================================
| SALDO P/MES SEGUINTE - CAIXA E BANCOS
|
|
2.730.186,40 |
=============================================================================
| T O T A L
G E R A L
|
|
3.961.516,36 |
=============================================================================

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RENATA RIBEIRO ROSSI
CONTADORA CRC/MG 109823/P

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!
Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!

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

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

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

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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Prefeitura de Borda da
Mata terá ouvidoria
por meio de aplicativos

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 06/2016
Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal 1.915/2015 LOA e estabelece outras providências.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Edmundo Silva Junior, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias do exercício corrente

Art. 2º. Os recursos utilizados, para a abertura dos créditos suplementares previsto no artigo primeiro, são os provenientes
de superávit financeiro do Programa Estruturador Saúde em Casa.
Art. 3º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Proposição de Lei nº 07/2016
Autoriza a abertura de crédito adicional especial na LOA 2016, Lei nº 1.915/2015 e estabelece outras providências.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Edmundo Silva Junior, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 21.000,00 (vinte
e um mil reais), destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias do exercício corrente:

A Prefeitura de Borda da Mata prestará um novo serviço de ouvidoria por meio de
aplicativos de smarfones. A inovação é denominada “Sua Voz”, com o aplicativo play
store dos celulares e tablets android e também na apple store para celulares e tablets
da apple, qualquer pessoa poderá baixá-lo.
O aplicativo está em fase de testes e implantação. O prefeito Edmundo solicita a
todos que colaborem dentro do próprio aplicativo que é grátis. “ O aplicativo poderá
ser utilizado para reclamações, sugestões, entre outros. Devido estar em fase de
implantação é possível que ocorra inúmeros bugs, e com o auxílio da população,
teremos o feedback para que até no mês de setembro possamos usufruir desta
praticidade que nos permite participarmos de onde estivermos”, conclui.

Cras de Borda da Mata
realiza café com a CEMIG

Art. 2º. Os recursos utilizados, para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo primeiro, com igual valor, são
os provenientes de superávit financeiro da respectiva Destinação de Recurso.
Art. 3º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Proposição de Lei nº 08/2016
Autoriza a inclusão de ação no PPA 2014/2017, Lei nº1.838/2013, abre crédito adicional especial na LOA 2016, Lei nº
1.915/2015 e estabelece outras providências.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Edmundo Silva Junior, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar a seguinte ação no PPA 2013/2017:

No dia 1º de agosto, o CRAS de Borda
da Mata fará um café junto com a CEMIG,
e todos estão convidados para
participarem. A entrada é gratuita.
Durante o encontro, os participantes
poderão obter informações sobre
segurança no lar e dicas de economia
de energia para as residências.
Além de um delicioso lanche, a Cemig
vai oferecer lâmpadas aos presentes.

Cras promove curso de
capacitação do Conselho Tutelar
O CRAS de Borda da Mata realizou o
curso de capacitação do Conselho
Tutelar com duração de 9h. Os estudos
foram ministrados pela mestre em
serviço social Paula Leão.
As temáticas abordadas foram os
aspectos históricos e legais da proteção
da criança e do adolescente.

PASTELARIA DO MOACIR

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Especial no valor total de R$ 1.881,50 (Um mil, oitocentos e
oitenta e um reais e cinqüenta centavos), destinado a financiar a seguinte dotação orçamentária do exercício corrente:

Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Art. 3º. Os recursos utilizados, para a abertura dos créditos suplementares previsto no artigo segundo, são os provenientes
de anulação da seguinte dotação orçamentária:

Art. 4º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Borda da Mata, 01 de abril de 2016.

JUAREZ FLORIANO DE SÁ

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

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Bolsa Família está sendo reajustado

Mais de 13,9 milhões de famílias já
estão recebendo o Bolsa Família com o
valor reajustado. Desde do dia 18 de
julho,
o
Ministério
do
Desenvolvimento Social e Agrário está
transferindo às famílias mais de R$ 2,5
bilhões. O valor médio do benefício
passou de R$ 162,07 para R$ 182,31,
aumento de 12,5% anunciado pelo
governo. Para saber o dia em que o
recurso estará disponível para saque,
o beneficiário precisa observar o último
dígito do Número de Identificação
Social (NIS), impresso no seu cartão.
Para cada final, há uma data
correspondente por mês.
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Autor é preso por nota falsa e
tráfico de entorpecentes

roubo de celular

As vítimas V.L.F.S e J.R.F.C relataram que transitavam pela rua Herculano Cobra,
centro, quando foram surpreendidas por dois cidadãos com uma faca anunciando
assalto. Eles roubaram o celular e o dinheiro.
Após descreverem as características dos autores, a PM iniciou de imediato o
rastreamento logrando êxito em localizar os suspeitos que foram abordados. Após
as buscas foram localizados com os mesmos um aparelho de celular e uma quantia
em dinheiro.
As vítimas reconheceram os autores e os pertences que estavam em posse dos
mesmos, sendo estes um cidadão de maior e outro menor que foram presos/
apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia para as demais providências.

PM prende autor por
ameaças com canivete

A PM de Borda da Mata compareceu a rua Francisco Álvaro Sobreiro, centro,
onde em contato com a vítima K.P.O relatou que o autor R.P.T.P havia chegado em
sua casa aparentando estar embriagado procurando pela mesma, sendo que sua mãe
J.L.O ao atender o autor percebeu que ele estava armado com um canivete fazendo
ameaças dizendo que mataria K.P.O.
Ao dizer que sua filha não se encontrava, o autor deslocou para a praça Antônio
Megale, onde estava ocorrendo a festa de Nossa senhora do Carmo. A mãe ligou
para a PM passando as características do autor, sendo o mesmo localizado e após
abordado constatou-se que portava com um canivete. Ele foi preso e conduzido para
os demais procedimentos.

Após denúncia PM prende
autor por tráfico de drogas

Durante o patrulhamento da festa de
Nossa senhora do Carmo, a PM recebeu
denúncias de que na área destinada aos
banheiros públicos do evento havia um
indivíduo trajando blusa e boné
vermelhos comercializando drogas.
Com as informações e características
do suspeito foi localizado R.O.M com
treze pinos de substâncias semelhantes
a cocaína e uma quantia em dinheiro. O
mesmo foi preso em flagrante por tráfico
de entorpecentes e encaminhado junto
com o material para a Delegacia de
Polícia.

Assaltante é preso pela segunda
vez em Borda da Mata

A PM de Borda da Mata recebeu declaração da vítima V.G.R.J que estava em seu
turno de trabalho, de que um indivíduo se aproximou com o rosto coberto por uma
blusa na cor preta e com uma faca anunciou assalto dizendo muito exaltado e nervoso
para passar o dinheiro do caixa, senão ele iria ser esfaqueado.
O frentista lhe entregou a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).
Após pegar o dinheiro, ele ordenou que a vítima se deitasse no solo e que não
ligasse para a polícia. Em seguida evadiu-se do local em um veículo celta na cor prata
que estava parado próximo ao posto com o motor ligado.
A vítima conseguiu fazer contato com a PM, que fez o rastreamento imediato
sentido a cidade de Pouso Alegre para onde o autor teria se deslocado, sendo
repassadas as informações à PM de Pouso Alegre que em um conjunto de ações
conseguiu abordar o autor já chegando no município, sendo este reconhecido e com
o mesmo foi encontrado o dinheiro roubado.
Foi dada voz de prisão em flagrante delito encaminhado à Delegacia de Polícia
junto com os materiais para as providências cabíveis.
O autor D.P.D é reincidente no crime de roubo a posto de gasolina em Borda da
Mata tendo sido preso pelo mesmo motivo no dia 13 de abriu de 2016.

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

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

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Após denúncias anônimas durante
o patrulhamento da festa de Nossa
Senhora do Carmo, a PM de Borda da
Mata se informou de que havia um
individuo suspeito tentando passar
uma nota falsa nas barracas do evento.
Com o rastreamento foi localizado
F.G.V.H com uma cédula de R$ 100,00
(cem reais), com indícios de ser
falsificada.
O suspeito alegou que teria pegado
a referida nota com um indivíduo como
troco de compra de entorpecentes, de
um menor de idade que trajava blusa
preta escrito adidas vendendo drogas
no local dos banheiros públicos.
Após as informações, foi localizado
o menor C.H.O.F juntamente com outro
cidadão A.O.F. Com as buscas pessoais
foram encontrados com ambos uma

quantidade de pinos contendo
substância semelhante a cocaína e uma
quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco
reais). Os mesmos foram apreendidos
em flagrante delito pelo crime de tráfico
e encaminhados junto com material à
Delegacia de Policia de plantão em
Pouso Alegre, para as providências
cabíveis.
No momento da abordagem, o cidadão
A.O.F identificou-se como militar das
forças armadas, sendo pertencente ao
14º GAC Pouso Alegre; e mesmo não
portando sua identidade funcional foi
realizado contato com o oficial do dia
da respectiva unidade, onde se
constatou ser de fato militar.
A PM foi orientada pelo oficial da
referida unidade que fosse procedida a
sua condução.

Homem é preso por portar armas brancas
Em patrulhamento preventivo pelo centro de Borda da Mata, a Polícia Militar percebeu que havia um cidadão suspeito, pois
ele apresentava um volume na altura da cintura por baixo da camiseta. Após ser abordado foi constatado que o mesmo portava
de um martelo e duas facas artesanais. Com a aglomeração de pessoas devido a semana da tradicional festa da cidade na praça
Antônio Megale não justifica a presença de um cidadão portando três potenciais armas brancas. Diante do eminente risco a
população e das circunstâncias, o suspeito foi preso e conduzido junto com o material para a delegacia de plantão de Pouso
Alegre, onde foram tomadas as devidas providências.
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Campos de futebol de Bom
Repouso receberá iluminação

Os campos de futebol do bairro Boa Vereda de cima e Campo Alegre de Bom
Repouso receberá iluminação. O projeto foi feito direto pelo executivo, por meio
do prefeito Edmilson Andrade que solicitou o enquadramento do mesmo ao Programa
Campos de Luz II, da Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG, em parceria
com a Secretaria de Estado de Governo-SEGOV. Além da solicitação, o prefeito
assumiu o compromisso de arcar com o pagamento das farturas mensais de energia.

Anuncie no Tribuna Popular

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

tribunapopular1@hotmail.com

Cartão de estacionamento para idosos e deficientes
físicos está disponível na Delegacia de Polícia

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais
de pagamento.

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

Em Borda da Mata, idosos e deficientes físicos poderão usufruir dos cartões de
estacionamento que já estão disponíveis. Os interessados deverão se dirigir à
Delegacia de Polícia de Borda da Mata - na Av. Alvarina Pereira Cintra, 345 (ao lado
do cemitério), munidos de carteira de identidade e comprovante de residência, no

horário de 09:00h às 10:00h de segunda
à sexta-feira.
O uso da Credencial de
Estacionamento Especial para Idosos é
obrigatório em todas as vagas
reservadas, localizadas ou não em áreas
de estacionamento rotativo.
Os veículos estacionados nas vagas
reservadas deverão exibir a Credencial
de Estacionamento Especial para Idosos
no interior do veículo credenciado,
sempre em local visível, pendurada no
retrovisor interno ou sobre o painel com
a frente voltada para cima, para efeito de
fiscalização.
O uso de vagas destinadas às pessoas
idosas em desacordo com o disposto
nesta Portaria caracteriza infração
prevista no art. 181, inciso XVII do
CTB.

