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Prefeitura de Borda da
Mata realiza drenagem na
Avenida Lauro Megale

Prefeitura de Tocos do Moji adquire quatro
veículos para a Secretaria Municipal de Saúde
A P refei tu ra de Tocos do Moj i
comprou , neste mês de dezembro,
quatro veículos que serão utilizados na
Secretaria Municipal de Saúde, sendo
dois Modelos Up da Wolkswagen e
duas Vans Citroen.
De acordo com o Prefeito Toninho

Rodrigues, esses foram adquiridos
através da Secretaria Estadual de Saúde,
com contra partida da Prefeitura e por
i nt ermédi o dos Deput ado s Ti ago
Ulisses – Estadual e Rodrigo de Castro
- Federal.
Os veículo s serão uti lizados na

Secretaria Municipal de Saúde para
subst it u ir o s veí cu l os qu e serão
leiloados no mês de janeiro. “Esses
automóveis novos, além de dar mais
confo rt o aos u suári os, t ambém
proporciona mais segurança”, frisa
Toninho Rodrigues.

Um antigo problema de represamento da água da chuva na Avenida
Lauro Megale, trecho próximo ao Lar e Hospital Monsenhor Pedro
Cintra, foi solucionado pela Prefeitura de Borda da Mata no mês de
novembro de 2014. A obra de drenagem na via utilizou 40 manilhas de
30 centímetros de diâmetro e 10 manilhas de 40 centímetros.

Os quatros carros da Secretaria Municipal de Saúde e o Prefeito Toninho Roodrigues e o vice. Zé Armando

Agentes de endemias da Secretaria de
Saúde de Borda da Mata realizam palestras
sobre combate à dengue em escolas
Alunos da pré escola da Rede
Municipal de Ensino de Borda
da Mata realizam formatura
Os alunos do Segundo E stágio da
E d u c açã o Inf ant i l da s E sc o l as
Municipais de Borda da Mata, E. M.
Professora Diva Ribeiro dos Santos,
E. M. Antô nio Marques da Silva, E.
M. F rancisco Sou za Costa e Cemei
Professora Ana Cabral celebraram a
primeira formatura da vida no início
de dezembro.
A so lenidade da E. M. Franci sco
Souza Costa aconteceu dia 04/12 no
Clube Literário com a fo rmatura de
duas turmas.

Os alunos
das escolas
dos distritos
Cervo e
Sertãozinho
em Borda da
Mata
receberam os
agentes de
endemias do
Departamento
de Vigilância
Sanitária da
Secretaria de
Saúde para
obterem
informações
sobre a
prevenção e
combate ao
mosquito
transmissor
da dengue e
de outra
doença,
recentemente
descoberta, a
chikungunya.

No dia 05/12, também no Clube
Li t erá ri o , o s al u no s da E . M.
P r o f es so r a Di v a Ri bei ro d o s
Sant os receberam o dipl oma da
Educação Infanti l. No mesmo dia,
na E . M . An t o ni o Mar qu es da
Si l va, no bai rro Sant a Cru z, a
solenidade acont eceu no páti o da
esco la.
No dia 06/12, os alunos do Cemei
P r o f ess o r a
Ana
Ca br al
participaram da festa de formatura
do pátio da instituição.

Walter Barbinha é eleito o
novo Presidente da Câmara
Municipal de Borda da Mata
No dia 05 de dezembro, em reunião
ordinária, na Câmara Municipal de Borda
da Mata, oco rreu a el eição para a
Presidência da Casa para exercício de
2015. Duas chapas disputaram a eleição
sendo uma formada por: Presidente –
Jorge Pereira Filho; Vice-Presidente –
Benedito Pereira de Souza e Secretária –
Magali das Graças e a outra formada por:
Presidente - Vivalde Raimundo da
Silva(Walter Barbinha); Vice-Presidente
– Jucemar Pereira de Siqueira e

Secretário – Juarez Floriano de Sá.
A chapa de Walter Barbinha venceu
por seis votos a três e no discurso, o
no vo Presi dente agradeceu os
presentes, os colegas pela confiança e
ressaltou “embora comente-se pela
cidade que eu sou exigente demais, digo
que sempre luto pelos interesses da
população e é assim que vai ser meu
trabal ho, como na minha vi da, de
confiança e muito esforço para o bem de
todos.”

“Na passagem do Ano Novo, os meus olhos flutuarão na
magia de um novo tempo, desejando as melhores lições de
esperanças.” Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

Juarez - Secretário; Wálter Barbinha - Presidente;
Jucemar(Painho) - Vice-Presidente

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Agora com atendimento do Médico
Oftalmologista, Dr. Dante Gonçalves Couto.
Ambulatorial de
CRM - 44499
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Ecocardiograma
Telefones para contato:3445-1362 / 9973-4948
e Teste Ergométrico.
Borda da Mata - MG
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

“Que a felicidade e as alegrias do Natal
perdurem durante todo o ano que se
inicia… Boas Festas!!”

T RIB UNA
PO PULAR LT D A

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG
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Prefeitura de Borda da Mata realiza audiências
de conciliação com contribuintes em débito
Durant e a Semana Nacio nal de
Co ncili ação 20 14, de 2 4 a 2 8 de
novembro, promo vida pelo CNJ –
Conselho Nacio nal de Ju sti ça, a
Prefeitura de Borda da Mata convocou
cerca de 100 contribuintes em débito
com o IPTU para acordar entre as partes
a melhor maneira para pagamento da
dívida. As audiências aconteceram no
prédio da Prefeitura com a presença de

representantes do Setor Tributário e
Jurídico do município e do Judiciário
da Co marca de Borda da Mata.
Aproximadamente 80% do s casos
foram resolvidos e os contribuintes
puderam parcelar os débit os e em
alguns casos foram isentos das custas
do processo.
A campanha de conciliação é realizada
anu al mente e envo lve t odos o s

t ri bu nai s brasil eiros, o s qu ai s
selecionam os processos que tenham
possibilidade de acordo e intimam as
partes envolvidas para solucionarem o
conflito. A medida faz parte da meta de
reduzir o grande estoque de processos
na justiça brasileira. Em Borda da Mata,
a ação é pi onei ra e por conta do
sucesso do movimento, deve se repetir
no próximo ano.

Prefeitura de Borda Mata
informa população sobre
cuidados com a água da mina
no bairro Santa Terezinha
De acordo com recomendação do
Governo do Estado de Minas Gerais, a
água da mina no Bairro Santa Terezinha
deve receber alguns cuidados antes do
consumo humano. Por conta do longo
período de estiagem, a água pode conter
impurezas por estar muito baixa, em
contato com o lençol freático.
Portanto, o Serviço de Vigilância
Sanitária Municipal de Borda da Mata
al erta qu e são necessári os al gu ns
cuidados com a água para o consumo.
Para utilizar a água, há três tipos de
tratamentos que podem ser realizados:
Colocar 2 gotas de Hipoclorito 2,5%
para cada litro de água e deixar agir por
30 minutos antes do consumo. Outra

alternativa é adicionar 3 gotas de Água
Sanitária Sem Perfume (Q-Boa) para
cada litro de água e deixar agir por 30
minutos antes do consumo. Ou ainda,
ferver a águ a, depo is agi t ar para
oxigená-la e voltar o sabor. Deixar
descansar por 20 minutos antes do
consumo.
E st a medi da é necessári a at é a
normalização dos lençóis freáticos, o
que oco rre com a regulari dade de
chuvas. Assim que acabar o período de
estiagem, os tratamentos com a água
serão dispensado s. A ação visa
preservar a saúde da população e está
sendo tomada em todas as regiões que
estão sofrendo com a falta de chuvas.

Semana da
Conciliação
na Prefeitura
de Borda da
Mata

Borda da Mata participa de programa
ambiental premiado: Peixe Vivo
O Programa Peixe Vivo da Cemig
recebeu o Prêmio Melhor Exemplo em
Fauna, uma das categorias do 5º Prêmio
Hu go Werneck, anunciado em
no vembro de 2 014 em ceri mônia
realizada em Belo Horizonte. A iniciativa
é um reconhecimento das empresas que
se dedicam à preservação do cerrado
brasileiro. A edição deste ano do prêmio
contou com 99 projetos e instituições
pré-selecionados em 13 categorias,
contemplando iniciativas realizadas em
diferentes estados, como Minas Gerais,
Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de
Janeiro e Goiás.
Em Bo rda da Mata, as açõ es
ambientais já foram realizadas três vezes.
Em 2014, quando os estudantes da
Escola Municipal Benedita Braga Cobra
participaram do Programa, em que 11 mil
peixes das espécies cu ri mba e
piracanjuba foram soltos no Rio Mandu
em Borda da Mata. A soltura foi realizada
na po nte de co ncret o do bairro

Descalvado. Em 2013, quando mais de
100 alunos da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra e da Escola Estadual Pio
XII participaram da soltura de 12 mil
espécies nativas de peixe no Rio Cervo

no distrito Cervo em Borda da Mata. Em
2012, os alunos da Rede Municipal de
Ensino participaram da soltura de duas
mil espécies de peixes no Rio Mandu,
próximo ao bairro São Benedito.

Mina D’água no Bairro Santa Terezinha
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“Há de ser o Natal um grande momento de paz.
Há de ser o Ano Novo um tempo de amor. Que a paz,
o amor e a harmonia permaneçam em seus corações.”
Prefeito Edmundo e o Gerente da Cemig, Alexandre com
as crianças durante uma soltura de peixes

Desejamos que no Ano Novo
que se inicia você realmente:
Ouça as palavras que sempre desejou ouvir...
Pronuncie as frases que um dia desejou repetir...
Sinta a emoção que sempre esperou sentir...
Divida o carinho com quem sempre desejou repartir...
Abrace todos os amigos que sempre desejou reunir...
E viva a vida que sempre sonhou existir...
Transforme seus sonhos em realidade.

Boas Festas!!!

Que a paz e a
harmonia
festejadas no Natal
estejam presentes
em todos os dias
do seu Ano Novo.
Feliz Natal e
Boas Festas!”
São os votos do
Vereador Jorge
Pereira Filho a
todos os
bordamatenses

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

O Ano Novo está chegando! E com ele, a nossa esperança de
dias melhores. Temos que esperar e torcer. Ainda temos mais
de 300 dias para cultivar essa esperança.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Paula Coutinho Moraes
oria Dra. AnaOAB/MG
lt
u
s
107.598
n
e Co
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata
“Desejo que o sua vida seja brilhante de
alegrias, iluminada de amor, paz e harmonia.
Feliz Ano Novo!”

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

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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Estradas rurais de Borda da Mata recebem manutenção da Prefeitura

O Departamento de Obras da Prefeitura de Borda da Mata mantém funcionários e maquinários à disposição dos bairros rurais de Borda da Mata para realização de limpeza e cascalhamento
de estradas e também das chegadas às propriedades particulares. Apenas em 2014, cerca de 50 estradas nas diversas localidades rurais do município receberam manutenção da Prefeitura.

Projeto Minas Olímpica em Borda da Mata realiza evento na praça
As crianças do Projeto Minas Olímpica em
Borda da Mata tiveram atividades diferentes em
03/12/2014. Junto com os professores do projeto,
Rosi Chicano , Rodrigo Tavares e Ant ônio
Salgado , o s alu nos interagiram com a
comunidade, distribuíram informações e panfletos
sobre atividades físicas e hábitos saudáveis, além
disso, brincaram de vôlei e jogaram xadrez.
Com estrutura montada no Coreto Agenor de
Mello, os professores do projeto expuseram fotos
das atividades já realizadas durante o ano pelos
alunos. A intervenção na praça aconteceu de
manhã e a tarde, no horário do contra turno
escolar.

Evento na Praça do Projeto Minas Olímpica

Cerca de 100 homens passam pela campanha Novembro
Azul da Secretaria de Saúde de Borda da Mata

A campanha Novembro Azul acontece em todo o país com o objetivo de conscientizar homens com mais de 45 anos sobre o
diagnóstico na fase inicial do câncer de próstata, pois a doença tem 90% de chance de cura quando é descoberta precocemente.
Em Borda da Mata, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu a campanha nos dias 27 e 28 de novembro, no Coreto Agenor de Mello, onde as equipes do Programa Estratégia Saúde
da Família receberam os pacientes, realizaram o cálculo de Índice de Massa Corporal e com base nos resultados deram informações sobre hábitos mais saudáveis para a prevenção de doenças.
Nos dois dias, 117 homens passaram pela campanha e 61 deles foram encaminhados para consulta médica, os quais passarão por avaliação clínica sobre a necessidade de
realização de exame de PSA (Prova do Antígeno Prostático).
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Alunos da Escola do Sertão
da Bernardina em Tocos
do Moji se destacam nas
Olimpíadas Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas
Al uno s da Escola Mu ni cipal
Ambrosina Maria de Jesus, no Distrito
Sertão da Bernardina, em Tocos do Moji,
alcançaram excelentes resultados na
OBEMEP 2014 (Olimpíadas Brasileira de

Prefeitura de Bom Repouso instala
várias passagens elevadas de pedestres
em pontos estratégicos na cidade
A Prefeitura de Bom Repouso está
instalando várias passagens de pedestres
elevadas em diversas ruas da cidade. De
acordo com o Prefeito Edmilson Andrade,

Matemática das Escolas Públicas).
“Parabéns aos alunos e a professora
Andréa Márcia da Rosa pelos brilhantes
resultados”, comemora Lu Rosa, Diretora
do Departamento de Educação.

Da esquerda para a direita. Izac Vitor da Silva - medalha de bronze;
Adalberto Aparecido da Silva - medalha de ouro; A Coordenadora
Kedimiler Maria da Silva;Julio Cezar Silveira - menção honrosa;
Letícia de Cássia Pereira - Menção honrosa.

Novembro Azul – Tocos do Moji

foram escolhidos pontos estratégicos
para a colocação das passagens e entre
eles, está a Alameda José Brandão, onde
fica a Prefeitura. “Estamos construindo

para dar mais segurança aos pedestres e
peço aos motoristas que fiquem atentos
para evitar transtornos”, frisa o Prefeito
Edmilson.

Passagens elevadas
de pedestres em
Bom Repouso

Tradicional Festa de Nossa Senhora das
Graças no Bairro Espraiado/Tocos Do Moji
Realizou-se de 27 a 30 de Novembro a
Tradicional Festa de Nossa Senhora das
Graças no Bairro Espraiado, Município
de Tocos do Moji. Em sua parte social,
contou na sexta feira, com Encontro de
Violeiros da Região e funcionamento da
Barraca Bar, além de Sorteios de prendas.

Sábado, ponto alto da Festa com Sorteio
de Prendas e Assados e Super Show com
a Dupla Gean Carlos e Giuliano à partir
das 23h.
Domingo, Dia da Festa, funcionamento
da Barraca Bar com bebidas, salgados e
sorteios de vários prêmios e às 19h30

grande Show de Prêmios.
Festeiro 2014: Júlio César Borges
Flauzino. Festeiro 2015 já escolhido
sendo Luciano José da Silva.
Apoio: Prefeitura e Câmara Municipal
de Tocos do Moji e Polícia Militar de
Minas Gerais.

Festa do
Bairro
Espraiado em
Tocos do Moji
Para participar do
Novembro Azul, em
que se trata da Saúde
do Homem, em Tocos
do Moji, alguns
eventos foram
realizados, como por
exemplo, uma palestra
na Escola Manoel
Machado Rodrigues
com as Enfermeiras
Shirlei, Rosana e
Silvia sobre doenças
sexualmente
transmissíveis, álcool
e tabaco, focando
sempre a importância
da prevenção.

Desejo do fundo do meu coração que os votos de um Feliz Natal e um Ano Novo
ainda melhor se tornem uma realidade para você e toda sua família. Boas Festas!

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
Feliz
2015!!!

A cada dia de nossa vida, aprendemos com
nossos erros ou nossas vitórias, o importante é
saber que todos os dias vivemos algo novo.
Que o novo ano que se inicia, possamos viver
intensamente cada momento com muita paz e
esperança, pois a vida é uma
dádiva e cada instante é uma
benção de Deus.
Feliz Natal e Próspero Ano!!!
São os votos da Câmara
Municipal de Tocos do Moji.

Que o Novo Ano de 2015 que se
anuncia não seja como o outono
da vida onde as folhas caem
deixando apenas lembranças de
dias bons e ruins, mas que seja
como a primavera da vida que
produz frutos e dos frutos sementes onde
podem ser plantadas a cada dia e colhidas a
cada amanhecer.
Boas Festas!!! São os votos de

Toninho Rodrigues
e Zé Armando
à todos tocosmojienses.
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DIRETO DA POLÍCIA
Soldado Cristiano
Homem é preso em Borda da
Mata por molestar sua própria
filha de apenas 13 anos de idade
No dia 22 de novembro a PM de Borda
da Mata, foi acionada por uma adolescente
de apenas 13 anos de idade relatando que
esteve na casa de seu pai biológico
fazendo uma visita. Disse ainda que no
local o mesmo fez com que ingerisse

bebidas alcoólicas e após isto começou a
molestá-la, acariciando seus seios e em
seguida beijando sua boca, dizendo para
não contar a ninguém. Diante ao exposto
a PM deslocou até a residência do autor
onde efetuou sua prisão.

Gruta de Nossa Senhora de Lourdes em
Bom Repouso ganha Câmeras de Segurança
No dia 2 2 de novembro, fo ram
instaladas as tão sonhadas câmeras de
segurança na Gruta de Nossa Senhora
de Lourdes, em Bom Repouso. Além das
Câmeras de Segurança, a Gruta também
recebeu uma bonita decoração natalina
e foi totalmente revitalizada. O Secretário
de Esporte, Lazer e Cultura, Alessandro
Crispim emocionado agradece ao amigo
Alfrânio pela preciosa ajuda. “Mais uma
vez muito obrigado meu amigo irmão e
parceiro de trabalho Alfrânio Santos
pela força... Nossa Senhora o abençoe
meu amigo” conclui o Secretário

Operação Natalina da Polícia
Militar reforça a segurança nos
pontos de comércio da cidade.

Os trabalhadores já começaram a
receber o 13º salário e o movimento no
comércio de Borda da Mata e área
bancária cresce a cada dia. O corre-corre
das compras de Natal, no entanto,
facilita a ação de criminosos. É para evitar
principalmente os furtos e pequenos
assaltos que a Polícia Mil itar está
desencadeando a Operação Natalina.
A Operação vai i ntensi fi car o
po liciamento nas áreas de mai or
movimento. De acordo com o Sub Ten
Paulo, Comandante do 5º Pelotão da
Polícia Militar, a intensificação do
policiamento vai beneficiar não só a
região central como também pontos
comerciais mais afastados, como a Av.
Luís Cardoso Pinto, próximo as lojas de
pijamas.
Toda população deverá ficar atenta,
pois o patrulhamento preventivo e as
blitz de trânsito serão intensificados. A
Polícia Militar também está orientando
a população que, com algumas ações,
pode dificultar a ação dos bandidos.
COMERCIANTES:
- Elabore projetos de segurança com
seus vizinhos comerciantes, para que
po ssam fazer a vigi lânci a mútu a.
Ci dadãos i nfrato res apro vei tam a
oportunidade para agir;
- Instale em seu comércio fechaduras
e travas de qualidade. Evite janelas de
vidros e guarde suas mercadorias em
local seguro, nunca deixe quantia em
dinheiro à mostra;
- Nunca deixe dinheiro nos caixas,
restrinja apenas a quantia que for

necessária;
- Não instale caixa na entrada do
estabelecimento comercial. Isso atrai a
atenção dos cidadãos infratores, pois a
fuga é facilitada;
- Evite deixar no comércio apenas um
funcionário. Enquanto um cidadão
infrator desvia sua atenção, o outro
furta mercadorias e dinheiro;
- Oriente seus funcionários e clientes.
Bolsas e sacolas são grandes atrativos
para marginais;
- Instale alarme no comércio, ele pode
ser ú til se ho uver alguma ação
delituosa;
- Aci one o 19 0 quando houver
cometimento de qualquer delito, ou
pesso as su speitas próximas ao
comércio. Sua participação é muito
importante!
CONSUMIDOR:
- Ao sair para as compras de Natal,
não leve consigo grande quantidade de
dinheiro. Procure dar preferência a
outras formas de pagamento como
cartão de crédito e cheques;
- Não transite ostentando objetos de
valor que possam atrair a atenção de
infratores;
- Abrir bolsas e carteiras em locais
movimentados facilita a ação dos
marginais;
- Evite deixar bolsas, sacolas ou outros
objetos no interior de carrinhos enquanto
você faz compras. Carregue-os sempre
com você;
- Tenha cuidado ao deixar seu veículo
estacionado: não deixe embrulhos,
sacolas e outros objetos à vista dentro
do carro. Certifique-se de que toda as
portas, inclusive a do porta-malas, estão
trancadas;
- Jamais aceite ajuda de estranhos ao
utilizar os caixas eletrônicos. A maioria dos
assaltos ocorrem por falta de atenção.
A PMMG solicita que todos auxiliem
para que este fim ano seja muito tranquilo
e antecipa ainda que está disponível para
os atendimentos, seja mediante
acionamento via telefone 190 ou por
iniciativa.

A PMMG deseja a todos um Feliz
Natal e um Próspero Ano Novo!!!
“Que os dias do Ano Novo sejam uma
sequência de proveitosas realizações e
repletos de paz e felicidades!
Feliz Ano Novo!”

CH ALTO FAL ANTES
TWEETER E DRIVER
Consertos e Reformas

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG
“Que as realizações alcançadas este ano,
sejam apenas sementes plantadas,
que serão colhidas com maior
sucesso no ano vindouro.”
Boas Festas!!!

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

Instalação das
Câmeras de
Segurança,
Decoração
Natalina e
Revitalização
na Gruta N.S. de
Lourdes

Salmo 127 v1
“Se o Senhornão edificar a casa em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardara cidade em vão vigia a sentinela.”
Por esse ano que termina a comunidade do bairro Santa Cruz; a Coordenadora da Escola Antonio
Marques da Silva, Ivone de Cássia Fernandes Oliveira; a ex-diretora Damaris Oliveira da Silva; os exvereadores Anilton Pereira da Silva e Valdir Gomes Bonifácio; o atual vereador Antonio Albânio
Martins; o Pastor Jair Miguel Franco; a Associação Comercial de Borda da Mata; a Secretária de
Saúde, Nádia de Pádua; os Conselheiros Tutelares; o Diretor do Departamento de Assistência Social,
Benedito Vieira da Costa; os Funcionários dos Correios; os Funcionários do Fórum; os Funcionários
da Delegacia de Polícia Civil; a Pastelaria Tia Lourdes; o jornal Tribuna Popular; a UBS do bairro Santa Cruz e também José
Geraldo Gomes, José Roberto da Silva, Marco Antonio Meirelles Crispim, Leny de Meirelles, Silvio Pedro Rodrigues, a
vereadora Magali das Graças Ribeiro e o vereador Luiz Carlos Lóia homenageiam o Comissário de Menor, Jair Benedito de
Souza, pelo trabalho que é feito em seu bairro, desejando a ele e toda sua família um

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
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Cras Sebastiana Marques – Borda da Mata
O Centro de Referência de Assistência
So cial “Sebast iana Marques” foi
inaugurado em Borda da Mata no dia 03/
09/2012.
E, dois anos depois, ainda existem
muitas dúvidas sobre a função desta
unidade pública.
O Cras faz parte do Departamento Municipal de Assistência Social.
Esse Departamento é o responsável
pela gestão da Política de Assistência
Social em nosso municípi o, o que
significa organizar a oferta de serviços e
benefícios socioassistenciais a fim de
promover o bem-estar e proteção social
de famílias, crianças, adolescentes e
jovens, pessoas com deficiência, idosos
– enfim, todos que necessitarem.
É de competência do Departamento
Municipal de Assistência Social oferecer
proteção social. Essa proteção pode ser
básica ou especial:
Proteção Básica
Atua na prevenção dos riscos por
meio do desenvolvimento de
potencialidades e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
Realizada em Borda da Mata pelo
Cras Sebastiana Marques
Proteção Especial
Destinada a indivíduos em situação
de risco, cujos direitos tenham sido
violados ou ameaçados.
Realizada em Borda da Mata pela
Equipe de Referência da Proteção Especial, lotada no próprio departamento.
P a ra c umprir seu o bjetivo de
prevenção de riscos, desenvolvimento de
potencialidades e fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, o
Cras conta com uma equipe técnica
formada por uma coordenadora, um
psicólogo, um assistente social, uma
age nte
social, uma
agente
administrativa e uma recepcionista. E
essa equipe desenvolve as seguintes
atividades em Borda da Mata:
Paif – Serviço de Proteção e Atenção
Integral à Família
Serviço obrigatório, prioritário e
exclusivo do Cras.
O Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (Paif) é um trabalho
de carát er continuado qu e visa a

fortalecer a função de proteção das
famílias, prevenindo a ruptura de
laços, promovendo o acesso e usufruto
de direitos e contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida.
Dentre os objetivo s do Pai f,
destacam-se o fortalecimento da função
protetiva da família; a prevenção da
ruptura dos vínculos familiares e
comunitários; a promoção de ganhos
sociais e materiais às famílias; a
promoção do acesso a benefícios,
programas de transferência de renda e
serviços socioassistenciais; e o apoio
a famílias que possuem, dentre seus
membros, indivíduos que necessitam de
cuidados, por meio da promoção de
espaços coletivos de escuta e troca de
vivências familiares.
Estão inseridas no Paif 133
famílias
Das famílias do Paif, 111 são
beneficiárias do Programa Bolsa Família
As famílias inseridas no Paif recebem
visitas domiciliares, participam de
atendimentos individuais e coletivos e
frequentam os grupos socioeducativos
que acontecem mensalmente em vários
bairros. Esses grupos são chamados
“Encontros de Família”.
ENCONTROS DE FAMÍLIA
Reuniões mensais que acontecem no
Centro, Bairro Nossa Senhora de
Fátima e Bairro Santa Cruz.
É uma forma de acompanhamento familiar em grupo destinado a famílias
do Paif e às beneficiárias do Programa
Bol sa F amíl ia o u de ben efícios
socioassistenciais municipais.
Em 2014, em média, 60 famílias
participaram desses encontros a cada
mês.
Durante esse ano, foram discutidos
os seguintes assuntos:
- Relação família/escola;
- Bolsa família – cumprimento de
condicionalidades;
- Auto-esti ma – aut o avaliação
positiva e percepção de si;
- O que é Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos;
- Drogas ilícitas e relação interpessoal;
- Tabagismo;
- Uso abusivo de álcool;

- Violência doméstica;
- Avali ação dos enco ntro s e dos
serviços prestados pelo Cras.
CINECRAS
Projeto executado no Bairro Santa
Cruz. É uma forma de levar cultura e
levantar discussões sobre assunto
relacionados à manutenção de vínculos
familiares e comunitários.
Acontece uma vez por mês, na última
terça-feira, em frente à Escola Municipal
Antônio Marques da Silva.
Neste ano, foram apresentados os
seguintes filmes:
- O menino de ouro
- Além da sala de aula
- Lucas, um intruso no formigueiro
- Cartas para Deus
- Golfinho, a história de um sonhador
SCFV - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
Serviço oferecido em grupos, com o
objetivo de ampliar trocas culturais e
de vivências, desenvolver o sentimento
de pertencimento e de identidade,
fo rtal ecer vín culo s fa mili ares e
incenti var a so cial ização e a
convivência comunitária.
O SCFV é organizado por faixa etária e
os encontros são semanais.
Existem grupos no Cras, no Bairro
Santa Cruz, no Distrito do Cervo e do
Sertãozinho e no Lar Monsenhor Pedro
Cintra.
No Cras, o serviço é oferecido para
grupos de
- até 6 anos;
- de 6 a 15 anos;
- de 15 a 17 anos;
No Bairro Santa Cruz, há grupos para
crianças de até 6 anos às quartas de
manhã e de 6 a 15 anos nas quintas à
tarde.
Nos Distritos, os encontros acontecem
uma vez ao mês. Na primeira semana do
mês no Sertãozinho e na terceira semana
do mês, no Cervo.
O grupo de idosos acontece toda
quarta-feira à tarde, no Lar Monsenho
Pedro Cintra.
Estão inscritos no SCFV:
Bairro Santa Cruz: 45 crianças e
adolescentes;
Cervo: 26 crianças e adolescentes;

Sertãozinho : 30 cri anças e
adolescentes;
Cras: 48 crianças e adolescentes;
Lar Monsenhor Pedro Cintra: 13
idosos.
CRAS AQUI
O Cras Aqui acontece toda terça-feira
a partir das 14h.
Neste dia, a equipe técnica se desloca
para atendimento nos bairros.
São atendidos pelo Cras Aqui os
bairros Nossa Senhora de Fátima, Santa
Cruz, Cervo e Sertãozinho.
Durante o Cras Aqui são realizadas
visi tas do miciliares, at endimentos
individuais, busca ativa, divulgação dos
serviços oferecidos pelo Cras.
PRONATEC
O Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego foi criado
pelo Governo Federal, em 2011, com o
objetivo de ampliar a oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica.
Em Borda da Mata, o Cras Sebastiana
Marques é o gestor da demanda do
Pronatec no município.
É Cras que faz a articulação com as
instituições que ofertam os cursos
(Inst itutos F ederais, Senai, Senac,
SestSenat, Senar, etc), realiza a
divulgação e as pré-matrículas.
Desde a adesão de Borda da Mata ao
Pronatec, em 2013, 265 pré-matrículas foram realizadas pelo Cras.
Nove cursos profissionalizantes já foram ministrados em Borda da Mata por
meio do Pronatec. Em 2014, foram
oferecidos cursos de inglês básico,
auxiliar administrativo e auxiliar de
recursos humanos.
É importando ressaltar que o Cras
envia suas solicitações de curso para o
Ministério de Desenvolvimento Social,
com base na demanda observada no
mu nicí pio e esse Mini stério, em
conjunto com o Ministério da Educação,
autoriza somente os que são possíveis,
levando-se em consideração, entre
ou tras coi sas, a capacidade das
instituições de ensino conveniadas na
região.
Para 2015, foram solicitados os
seguintes cursos:
- Artesão de biojóias;

- Artesão de cerâmica;
- Artesão de Pintura em tecido;
- Artesão em bordado a mão;
- Cabeleireiro;
- Confeccionador de bijouteiras;
- Confeiteiro;
- Costureiro;
- Costureiro industrial do vestuário;
- Cuidados de idosos;
- Depilador;
- Desenhista de moda;
- Eletricista de automóveis;
- Eletricista de linhas elétricas de alta e
baixa tensão;
- Eletricista de rede de distribuição de
energia elétrica;
- Eletricista instalador predial de baixa
tensão;
- Manicure e pedicure;
- Mecânico de máquinas de costura;
- Mecânico de máquinas de malharia;
- Mecânico de máquinas industriais;
- Produtor de doces em conserva;
- Produtor de derivados do leite;
- Tecelão;
- Vendedor;
Nossa grati dão a to dos os que
colaboraram para que nossos projetos
tomassem forma.
Agradecemo s ao s diret ores e
coordenadores das escolas Francisco de
Souza Costa, Antônio Marques da Silva,
Pio XII e Dom Otávio Chagas de Miranda
pela gentileza em nos ceder o espaço e
por nos tratar sempre com tanto carinho.
Obrigada Ivone, Jane Kelly, Davi, Neuza
e cada servidor que ficou fora do seu
horário para nos acolher.
Agradecemos aos enfermeiros e
agentes do PSF pela parceria.
Agradecemos às comunidades da
Santa Cruz e do Sertãozinho, que nos
cederam os salões da Igreja para o SCFV.
Agradecemos à enfermeira Joyce, que
gentilmente nos cedeu as salas da UBS
do Cervo para o SCFV.
Agradecemos aos vereadores que
permitiram que nosso “Encontro de
Família” do centro se realizasse no salão
da Câmara.
Marília Sáber
Coordenadora do Cras
Sebastiana Marques

Atividades desenvolvidas pelo CRAS Sebastiana Marquesde Borda da Mata

Cras de Borda da Mata realiza festa de encerramento
com grupo de convivência no Bairro Santa Cruz
O Serviço de Convi vência e
Fortalecimento de Vínculos do Cras
Sebast iana Marqu es aco nt ece no
bairro Santa Cruz desde agosto de 2014
com um grupo de cerca de 45 crianças

e adolescentes, em que a agente social
Marcel a Machado desenvol ve
atividades recreativas toda semana no
contra turno escolar.
No início de dezembro, o Cras reuniu

as crianças e os pais para encerrar o
período de atividades. Com o tema
“Famílias construídas com amor”, as
crianças mostraram aos pais todos os
exercí cio s pro du zido s du rante o

servi ço de co nvi vênci a. P ara a
coordenadora do Cras, Marília Saber,
o encerramento foi um momento de
emoção entre pais e filhos, pois as
crianças apresentaram para os pais as

atividades do cotidiano em casa que
os deixavam mais felizes, e justamente
a simplicidade de ações que muitas
vezes passam despercebidas tem a
grandeza de estreitar relações.
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É NATAL – TOCOS DO MOJI

A Prefeitura Municipal de Tocos do Moji já se organiza em busca de uma decoração
natalina a qual não prime apenas em disponibilizar um monte de luzes desconexas
de sentido, mas procurará atingir a temática de maneira profunda, sendo a Luz
central o “Menino Luz” que Nasce em meio à escuridão para transformar a vida
humana.
Transformar, reciclar são os verbetes que melhor definem o verdadeiro “espírito
de natal”. Dentro dessa dinâmica o pedaço de madeira comprensada ganha forma
triangular e, na companhia de CDs inutilizáveis se transforma em uma belíssima
Árvore de Natal. Que essa transformação material seja “imitada” por cada um de
nós. Que aprendamos também, converter aquilo que já não nos serve mais em algo
repleto de sentido pra nossas vidas.
Já estamos decorando nossa Praça e nossa proposta continua sendo a de
transformar nossa Cidade em um “grande presépio”. Convidamos a todos,
moradores, visitantes, para que venham confraternizar conosco. Que as luzes deste
Natal transformem, iluminem e aqueçam os nossos corações.
Vanderlei Carlos da Silva

Que esse novo ano venha sem nenhum pudor,
com louvor e muito amor.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

“Não é só no Natal que devemos sentir vontade de
desejar o bem aos outros, mas sim aprender a viver dia
após dia praticando o bem para que façamos da vida um
eterno Natal.” Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

“O Natal não é um momento nem uma estação,
senão um estado da mente. Valorizar a paz e a
generosidade e ter graça é compreender o
verdadeiro significado de Natal”
Boas Festas!!!
Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.
“Que a estrela principal do Natal (Jesus Cristo), seja uma
luz a brilhar, sempre, na vida daqueles que o buscam.”

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

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 28/2014

Um Feliz Natal
repleto de harmonia.
Celebrar o
Natal é… crer na
força do amor, é
isto que
transforma o
homem e o
mundo. Que a
mensagem de fé e
esperança do
Natal renove
nossas forças
para
continuarmos
lutando no Ano
Novo que se
anuncia. Boas
Festas!!! São os
votos da Câmara
Municipal de
Borda da Mata á
todos os
bordamatenses.

Congonhal
recebe etapa
do Circuito
Brasileiro de
Cicloturismo

No dia 16 de novembro, Congonhal
no Sul de Minas foi palco da 54ª edição
do Circuito Brasileiro de Cicloturismo.
Cerca de 250 ciclistas de Minas Gerais,
São Paulo, Santa Catarina e Rio de
Janei ro estiveram presentes e
percorreram cerca de 35 quilômetros,
tendo privilégio de conhecerem as
Cachoeiras das Almas e Cachoeiras das
Quinze Quedas em um percurso com
muita aventura.
Ciclistas de diversas cidades do Sul
de Mi nas t ambém participaram.
A próxima edição também acontecerá no
Sul de Minas, dia 14 de dezembro em
Ouro Fino.
Informações
no
sit e:
www.circuitodecicloturismo.com.br

“Que neste natal cada ser
humano procure doar um pouco
de si. Não somente em coisas
materiais, mas principalmente
em pequenos gestos
para com o próximo.”

“Dispõe sobre a criação de cargos
de provimento em comissão”
A Câmara Municipal de Borda da
Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Ficam criados os cargos de
provimento em comissão discriminados
no Anexo I dessa Lei.
Art.2º - Ficam criados os níveis de
vencimento dos cargos em comissão
conforme Anexo II dessa Lei.
Art.3º - Ficam definidas as atribuições
dos cargos em comissão conforme
Anexo III dessa Lei.
Art.4º - Os Anexos I, II e III passam a
fazer parte do Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos da Prefeitura Municipal
de Borda das Mata.
Art.5º - Revogam-se as disposições
em contrário, e em especial a Lei
Municipal nº 1.569 de 02 de março de
2009.
Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 19 de agosto de 2014.

Proposição de Lei nº 29/2014
“Dispõe sobre a criação do Conselho
e do Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Capítulo I
Do Conselho Municipal dos Direitos
do Idoso
Art. 1º. Fica criado O Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso –
CMDI – órgão permanente, paritário,
consultivo, deliberativo, formulador e
controlador das políticas públicas e
ações voltadas para o idoso no âmbito
do Município de Borda da Mata/MG,
sendo
acompanhado
pelo
Departamento Municipal de Assistência
Social, órgão gestor das políticas de
assistência social do Município.
Art. 2º . Compet e ao Consel ho
Municipal de Direitos do Idoso:
I – formular, acompanhar, fiscalizar e
avaliar a Política Municipal dos Direitos
dos Idosos, zelando pela sua execução;
II – elaborar proposições, objetivando
aperfeiçoar a legislação pertinente à
Política Municipal dos Direitos dos
idosos;
III – indicar as prioridades a serem
incluídas no planejamento municipal
quanto às questões que dizem respeito
ao idoso;
IV – cumprir e zelar pelo cumprimento
das normas constitucionais e legais
referentes ao idoso, sobretudo a Lei
Federal nº. 8.842, de 04/07/94, a Lei
Federal nº. 10.741, de 01/10/03 (Estatuto
do Idoso) e leis pertinentes de caráter
estadual e municipal, denunciando à
autoridade competente e ao Ministério
Público o descumprimento de qualquer
uma delas;
V - fiscal izar as entidades
governamentais e não-governamentais
de atendimento ao idoso, conforme o
disposto no artigo 52 da Lei nº. 10.741/
03.
VI – propor, incentivar e apoiar a
reali zação de eventos, est udo s,
programas e pesquisas voltados para a
promoção, a proteção e a defesa dos
direitos do idoso;
VII – inscrever os programas das
entidades governament ais e nãogo vernamentai s de assi st ência ao
idoso;
VIII – est abelecer a forma de
participação do idoso residente no
custeio da entidade de longa
permanência para idoso filantrópica
ou casa-lar, cuja cobrança é facultada,
não podendo exceder a 70% (setenta por
cento ) de qualquer benefício
previdenciário ou de assistência social
percebido pelo idoso;
IX – apreciar o plano plurianual, a lei
de diretrizes orçamentárias e a proposta
orçamentária anual e suas eventuais
alterações, zelando pela inclusão de
ações volt adas à polí ti ca de
atendimento do idoso;
X – Indi car prio ridades para a
destinação dos valores depositados no
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso,
elaborando ou aprovando planos e
pro gramas em que est á previst a a
aplicação de recursos oriundos daquele;
XI –
zelar
pela
efeti va
descentralização político-administrativa
e pela participação de organizações
representativas dos idosos na

implementação de política, planos,
programas e projetos de atendimento ao
idoso;
XII – elaborar o seu regimento interno;
XIII – outras ações visando à proteção
do Direito do Idoso.
Parágrafo único – Aos membros do
Conselho Municipal de Direito do Idoso
será facilitado o acesso a todos os
setores da administ ração pú bli ca
municipal, especialmente às Secretarias
e aos programas prestados à população,
a fim de possibilitar a apresentação de
sugestões e propostas de medidas de
atuação, subsidiando as políticas de
ação em cada área de interesse do idoso.
Art. 3º. O Conselho Municipal de
Direitos do Idoso, composto de forma
paritária entre o poder público municipal
e a sociedade civil, será constituído:
I – por representantes de cada uma
dos Departamentos e/ou Secretarias a
seguir indicadas:
Departamento de Assistência Social;
Secretaria Municipal de Saúde;
Departamento
Mu nicipal de
Administração e Finanças;
Departamento Municipal de Esporte,
Lazer e Cultura,.
II – por representantes de entidades
não governamentais atuantes no campo
da promoção e defesa dos direitos ou
ao atendimento do idoso, sendo eleitos
para preenchi mento das segu int es
vagas:
a) 01 (um) representante da Ordem dos
Advogados do Brasil;
b) 0 1 (um) represent ant e de
organização, grupo ou movimento do
idoso;
c) 01 (um) representante de Credo
Religioso com políticas explícitas e
regulares de atendimento e promoção do
idoso.
d) 01 (um) representante de outras
ent idades que co mpro vem possuir
políticas explícitas
permanentes de atendi mento e
promoção do idoso.
§1 º. Cada membro do Co nsel ho
Municipal de Direitos do Idoso terá um
suplente.
§ 2º. Os membro s do Consel ho
Municipal de Direitos do Idoso e seus
respectivos suplentes serão nomeados
pelo Prefeito Municipal, respeitadas as
indicações previstas nesta Lei.
§ 3º. Os membros do Conselho terão
um mandado de dois anos, podendo ser
reconduzidos por um mandado de igual
período, enquanto no desempenho das
funções ou cargos nos quais foram
nomeados ou indicados.
§ 4º. O titular de órgão ou entidade
go vernamental
indicará
seu
representante, que poderá ser
substituído, a qualquer tempo, mediante
nova indicação do representado.
§ 5º. As entidades não governamentais
serão elei tas em fóru m pró pri o,
especialmente convocado para este fim.
§ 6º. Caberá às entidades eleitas a
indicação de seus representantes ao
Prefeito Municipal, diretamente, no caso
da primeira composição do Conselho
Municipal, ou por intermédio deste,
tratando-se das composições seguintes,
para nomeação, no prazo de 20 (vinte)
dia após a realização do Fórum que as
elegeu, sob pena de substituição por
entidade suplente, conforme ordem
decrescente de votação.
Art. 4º . O Presi dente e o VicePresidente do Conselho Municipal de
Direitos do Idoso serão escolhidos,
mediante votação , dent re os seus
membros, por maioria absoluta, devendo
haver, no que tange à Presidência e à
Vice-Presidência, uma alternância entre
as entidades governamentais e não
governamentais.
§ 1º. O Vice-Presidente do Conselho
Mu nicipal de Direit os do Ido so
su bst itu irá o Presi dente em su as
ausências e impedimentos, e, em caso
de ocorrência simultânea em relação aos
dois a presidência será exercida pelo
conselheiro mais idoso.
§ 2º. O Presi dent e do Co nsel ho
Municipal de Direitos do Idoso poderá
convidar para participar das reuniões
ordinárias e extraordinárias membros
dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, e do Ministério Público, além
de pessoas de notória especialização em
assuntos de interesse do idoso.
Art. 5º. Cada membro do Conselho
Municipal terá direito a um único voto
na sessão plenário, excetuando o

Presidente que também exercerá o voto
de qualidade.
Art. 6º. A função do membro do
Conselho Municipal de Direitos do
Idoso não será remunerada e seu
exercício será considerado de relevante
interesse público.
Art. 7º . As ent idades não
go vernamentai s represent adas no
Conselho Municipal de Direitos do
Idoso perderão essa condição quando
ocorrer uma das seguintes situações:
I – extinção de sua base territorial de
atuação no Município;
II – irregul ari dades no seu
fu nci onamento ,
devi damente
comprovadas, que tornem incompatível
a sua representação no Conselho;
III – aplicação de penali dades
administrativas de natureza grave,
devidamente comprovadas.
Art. 8º . P erderá o mandato o
Conselheiro que:
I – desvincular-se do órgão ou
entidade de o ri gem de sua
representação;
II – faltar a três reuniões consecutivas
ou cinco intercaladas, sem justificativa;
III – apresentar renúncia ao plenário
do Conselho, que será lida na sessão
seguinte à de sua
recepção na Secretaria do Conselho;
IV – apresent ar procedi mento
incompat ível com a digni dade das
funções;
V – fo r condenado em sentença
irrecorrível, por crime ou contravenção
penal.
Art. 9º . Nos casos de renú nci a,
impedimento ou falta, os membros do
Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso serão su bstit uídos pel os
suplentes, automaticamente, podendo
estes exercer os mesmos direitos e
deveres dos efetivos.
Art. 10. Os órgãos ou entidades
representados pelos Co nselheiros
faltosos deverão ser comunicados a
partir da segunda falta consecutiva ou
da quarta intercalada.
Art. 11. O Conselho Municipal de
Di rei tos do Idoso reunir-se-á
mensalmente, em caráter ordinário, e
extraordinariamente, por convocação do
seu Presidente ou por requerimento da
maioria de seus membros.
Art. 12. O Conselho Municipal de
Direitos do Idoso instituirá seus atos por
meio da resolução aprovada pela maioria
de seus membros.
Art. 13. As sessões do Conselho
Municipal de Direitos do Idoso serão
pú bli cas, precedidas de ampla
divulgação.
Art. 14. O Departamento Municipal de
Assistência Social proporcionará o
apoio técnico-administrativo necessário
ao fu ncionament o do Consel ho
Municipal de Direitos do Idoso.
Art. 15. Os recursos financeiros para
implantação e manutenção do Conselho
Municipal de Direitos do Idoso serão
previstos nas peças orçamentárias do
Mu nicípi o, po ssu indo dot açõ es
próprias.
Capítulo II
Do Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso
Art. 16. Fica criado o Fundo Municipal
dos Direitos do Idoso, instrumento de
captação , repasse e apli cação de
recursos destinados a propiciar suporte
fi nancei ro para a i mpl ant ação,
manu tenção e desenvolvimento de
planos, programas, projetos e ações
voltadas aos idosos no Município de
Borda da Mata.
Art. 17. Constituirão receitas do Fundo
Municipal dos Direitos do Idoso:
I - recursos provenientes dos Fundos
Nacional e Estadual do Idoso;
II – recursos que lhe forem destinados
pelo Município de Borda da Mata;
III - doações, legados e contribuições
em dinheiro, valores, bens móveis e
imóveis que venha a receber de pessoa
física ou jurídica, ou de organismos
públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, que lhe venham a ser
destinados;
IV - valores das multas aplicadas no
âmbito do Município de Borda da Mata,
em ações judiciais, por ofensa aos
direitos assegurados ao idoso, fundadas
em interesses difusos, co let ivo s,
individuai s
i ndisponí veis
ou
homogêneos, protegidos pelo Estatuto
do Idoso, inclusive as repassadas pela
União e pelo Estado ao Município, nos

termos da previsão constante do artigo
84 da Lei Federal nº 10.741, de 10 de
outubro de 2003;
V - cont ribuições de go vernos e
organismos nacionais estrangeiros e
internacionais;
VI - doações de contribuintes do
Imposto sobre a Renda de Pessoas
Físicas e Jurídicas, conforme disposto
nos artigos 2º e 3º da Lei Federal nº
12.213, de 20 de janeiro de 2010, com a
alteração introduzida pelo artigo 88 da
Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012, ou outros incentivos fiscais;
VII - doações de recursos oriundos
de benefício ou renúncia fiscal no âmbito
municipal e estadual, que lhe venham a
ser destinadas;
VIII - rendas eventuais, inclusive as
resultantes de depósitos e aplicações de
capitais;
IX - receitas oriundas de alienação de
bens inservíveis da Prefeitura de Borda
da Mata, que lhe sejam destinadas;
X - outros recursos que lhe forem
destinados.
Art. 18. O Fundo Municipal dos
Direitos do Idoso ficará vinculado
diretamente ao Departamento Municipal
de Assistência Social e seus recursos
serão aplicados, prioritariamente, na
manutenção da Instituição de Longa
Permanênci a para Idosos do “Lar
Monsenhor Pedro Cintra”.
§1 º. Será aberta cont a bancária
específica em instituição financeira
oficial, sob a denominação “Fundo
Municipal dos Direitos do Idoso”, para
movimentação dos recursos financeiros
do Fu ndo, sendo elabo rado,
mensalmente balancete demonstrativo
da receita e da despesa, que deverá ser
publicado na imprensa oficial, onde
houver, ou dada ampla divulgação no
caso de inexistência, após apresentação
e aprovação do Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso.
§2º. A contabilidade do Fundo tem por
objet ivo evidenciar a sua sit uação
financeira e patrimonial, observados os
padrõ es e normas estabelecidas na
legislação perti nente e será de
responsabilidade do Setor Contábil e
Financeiro da Prefeitura Municipal de
Borda da Mata.
§3 º. Caberá ao Departamento
Municipal de Assistência Social gerir o
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso,
sob a orientação e controle do Conselho
Municipal de Direitos do Idoso.
§4º. O orçamento do Fundo Municipal
dos Direitos do Idoso – FMAS integrará
o orçament o do Departamento
Municipal de Assistência Social.
Art. 19 – As despesas com a execução
desta lei correrão por cont a das
do tações o rçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 20. Para a primeira instalação do
Conselho Municipal de Direitos do Idoso,
o Diretor do Departamento Municipal de
Assistência Social convocará, por meio
de edital, os integrantes da sociedade civil
organizada atuantes no campo da
promoção e defesa dos direitos do idoso,
que serão escolhidos em fórum
especialmente realizado para este fim, a
ser realizado no prazo de trinta dias após
a publicação do referido edital, cabendo
as convocações seguintes à Presidência
do Conselho.
Art. 21. A primeira indicação dos
representantes governamentais será feita
pelo Prefeito Municipal.
Art. 22. O Conselho Municipal de
Direitos do Idoso elabo rará o seu
regimento interno, no prazo máximo de
sessenta dias a contar da data de sua
instalação, o qual será aprovado por ato
próprio, devidamente publicado pela
imprensa oficial, onde houver, e dada
ampla divulgação.
Parágrafo único. O regimento interno
disporá sobre o funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso, das atribuições de seus membros,
entre outros assuntos.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, em especial a
Lei 1850/2014.
Borda da Mata, 02 de outubro de 2014.
BENEDITO PEREIRADE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL

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

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!

Av. Alvarina Pereira Cintra,45 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
“A Melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de
nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles
que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.”
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A nossa empresa deseja a você os melhores
votos de paz, saúde e Boas Festas.
Queremos que você continue sempre com essa
alegria, com esse companheirismo e continue nos
prestigiando com sua preferência e atenção, pois só
assim teremos motivos para buscar sempre o melhor. Que nesse final de
ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser
feliz. Somos privilegiados porque contamos com sua amizade,
apoio e confiança. A nossa meta é oferecer
sempre o melhor. Aos clientes, amigos e
familiares elevamos o nosso carinho, nosso
muito obrigado por tudo e tenham Boas Festas.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Plantão de Vendas na Ipê
Tintas e Acabamentos

Dia 13/12/2014
Produtos com até 50% de desconto.*
*Consult e regulament o na loja

ENTREGAMOS
EM TODA
REGIÃO

Compromisso da
Ipê no Mês de Dezembro
Traga seu orçamento de laje e
garantimos melhores preços!!!
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FELIZ 2015!!!
Manutenção da Estrada que liga o
bairro Boa Vereada de Cima aos bairros
Cantuários e Rodrigues em Bom Repouso

Que as conquistas no
Ano Novo, cheguem na
sua vida como
confetes: Abundantes,
Alegres e festivas...”
Feliz Natal e Próspero
Ano Novo!!!

Que neste Natal, o Papai Noel
traga um saco de presentes
cheio de saúde, alegria, paz,
amor e muitos sorrisos! Desejo
a você e a toda sua família
uma Natal muito,
mas muito, iluminado!

Supermercado
Irmãos Machado

Vidraçaria Souza

A sua melhor opção
de compra

Os trabalhos na zona rural de Bom Repouso continuam sendo feitos em vários lugares. As fotos acima mostram a
manutenção da Estrada que liga Boa Vereda de Cima aos bairros Cantuarios e Rodrigues.

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 1718

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

“São nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia a
dia que devemos proporcionar o mínimo de alegria e
compreensão a todos que nos cercam. Que o espírito
natalino encha os nossos corações o ano inteiro.
Boas Festas e Feliz Ano Novo!”
Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”
Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

As raspadinhas dos POSTOS MG voltaram!
Promoção NATAL PREMIADO POSTOS MG: abasteça
acima de R$30,00 de gasolina/etanol ou R$100 de diesel
e ganhe a raspadinha para concorrer a brindes
instantâneos. Ao final da promoção, sorteio de tablet´s e
vales-combustível. Regulamento disponível no
www.postosmg.com.br ou facebook.com/postosmg .
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“Para que o Natal tenha um
colorido especial precisamos
acreditar que Deus é o
caminho para que as luzes
vençam a escuridão e
somente o amor Dele pode
promover a verdadeira paz!”
Boas Festas!!!
São os votos do

Tribuna Popular
Tal qual o Sol que aparece, ilumina o céu e no final do dia nos
maravilha com o com as belas cores do crepúsculo, este ano está
encerrando sua longa trajetória para que um Novo Ano surja radiante
para iluminar seu caminho. Desejamos a você e toda sua família um
Feliz Ano Novo, próspero e cheio de realizações.

A cada dia de nossa vida aprendemos com nossos erros
e vitórias, o importante é saber que todos os dias
vivemos algo novo. Que no novo ano que se inicia
possamos viver intensamente cada momento com muita
paz e esperança, pois a vida é uma dádiva e cada
instante é uma benção de Deus. Feliz Ano Novo!!!

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

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG
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A Creche Municipal de Borda da Mata
agradece a todos que adquiriram os bilhetes
da Ação entre Amigos.
Sorteio realizado no
dia 29/11/14 pela
Loteria Federal.
Ganhadora da
Televisão de 23" Maria Claudia
Oliveira Giancotti

Natal é o nascimento de Cristo.
Ano Novo é o nascimento de uma
nova esperança. Que o seu Natal
seja brilhante de alegria,
iluminado de amor. Feliz Natal e
que o seu Ano Novo seja cheio de
esperança. São os votos de
Edmilson e Messias
à toda população de Bom Repouso.
Que neste Natal e Ano Novo você possa se conectar
com o verdadeiro significado destas datas para que
possa nascer dentro de seu coração a Luz do Menino
Jesus que o guiará durante este novo ano que se
anuncia. Boas Festas!
São os votos da Câmara
Municipal de Bom Repouso.

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
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
FELIZ NATAL E
PRÓSPERO ANO NOVO!!!
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
“Que é o Natal? É a ternura do passado, o valor do
presente e a esperança do futuro. É o desejo mais sincero
de do que cada taça se encha com bênçãos ricas e eternas,
e de que cada caminho nos leve à paz.”

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Agora com
Sorveteria.
Venha conferir
nossa qualidade!
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Escola do Distrito Sertão da
Bernardina em Tocos do Moji
realiza Feira de Matemática
No dia 12 de novembro , a E .M
Ambrosina Maria de Jesus, no distrito
Sertão da Bernardina, em Tocos do
Moji, realizou uma Feira de Matemática
com os alunos do Fundamental II. Os
alu no s pro cu raram mo st rar a
importância da matemática para a vida
dos seres humanos e como ela está
presente em todas atividades realizadas

em nossa sociedade. A equipe formada
pelos alunos do 8º ano trabalhou com
o tema “A História da Matemática”, foi
à grande vencedora da feira neste ano.
“Parabéns aos alunos e a professora
Andréa Márcia Rosa e Coordenadora
Kedimiler Maria da Silva”, diz a Diretora
do Departamento de Educação, Lu
Rosa.

Prefeitura de Tocos do Moji inicia calçamento
da Rua Antonio Fabrício da Rosa
Serão mais de 1.500 m² de calçamento e quase 500 metros de meio fio
A Prefei tura de Tocos do Moj i,
atendendo uma antiga reivindicação dos
moradores da Rua Antonio Fabrício da
Rosa, iniciou neste mês de dezembro o
seu calçamento.
De acordo com o prefeito Toninho
Rodrigues, essa obra está sendo feita

com recursos próprios e serão 1.540 m²
de calçamento e cerca de 450 metros de
meio fio . Além disso, para que o
calçamento se co ncret izasse foi
necessário ant es fazer to da infra
estrutura de água e esgoto.
Vale ressaltar, que este não é o único

calçamento que a Prefeitura de Tocos
do Mo ji tem feit o no municípi o.
Recentemente, duas importantes obras
de calçamento foram concluídas, sendo
um trecho da zona rural no bairro dos
Nogueiras e a Rua Messias Francisco
da Rosa em Tocos do Moji.

Calçamento do Bairro dos Nogueiras

Início da Rua Antonio Francisco da Rosa

O jornal TRIBUNA POPULAR chega a Edição nº 300, sendo o jornal,
com sede em Borda da Mata, que mais edições publicou nesta
cidade. Quero agradecer a todos que de uma maneira ou de outra
contribiu para que isso fosse possível. Muito obrigado a todos!!!

Donizete - Jornalista
Feira de
Matemática na
Escola Municipal
do Sertão da
Bernardina em
Tocos do Moji

“O Natal é uma data para refletir e analisar o verdadeiro
significado de nossas vidas, pois um dia nasceu uma criança
que se ao se tornar adulto se sacrificou para nos salvar.”
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

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

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

“Que a paz e a harmonia festejadas no Natal
estejam presentes em todos os dias do seu ano
novo. Feliz Natal e Boas Festas!”
“Para que o Natal tenha um colorido especial
precisamos acreditar que Deus é o caminho para
que as luzes vençam a escuridão e somente o amor
Dele pode promover a verdadeira paz!”

Agora sob nova Direção
“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.

Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias
vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG

Tel.:3445-3706
Atendemos também em Tocos do Moji

(Próximo ao Centro Médico)

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de
Borda da Mata, quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa
que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor
estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser
investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão
compromissados logo no início do mês.

