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Bom Repouso inaugura três grandes obras neste mês de julho
Ginásio Poliesportivo, Creche Próinfância e um Conjunto Habitacional com 40 casas
3ª Feira de Malhas de Tocos
do Moji movimenta a cidade
com mais de 100 expositores
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Tocos do
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movimentou
a cidade
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Uma multidão compareceu nas inaugurações e as autoridades no Conjunto Habitacional

Página 7

Professores de 35 municípios participam de
Encontro sobre Educação Infantil em Borda da Mata

Presidente da Câmara de Borda
da Mata pretende implantar
Procon no município

O Encontro foi
no Clube
Literário e
Recreativo
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Prefeitura e Sesi oferecem 40 vagas para curso
de costura industrial em Borda da Mata

Walter Barbinha
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Festival Sertanejo em Borda da Mata reúne 20 duplas
Página 2

Cerca de 30 produtores de Tocos do Moji
participam da Expocafé de Três Pontas
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PARABÉNS E OBRIGADO BORDA DA MATA POR TUDO QUE NOS PROPORCIONA!!!

Feliz 91 anos para nossa
querida cidade!!!
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela
de Sua
Saúde!!!

Farmacêutico Responsável: Victor Campos Brandani Júnior - CRF - 21681
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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

Soldado Brant de Tocos do Moji
fica em 2º lugar numa
Ultramaratona de 65
quilômetros
No dia 27 de junho, foi realizada em
Pouso Alegre a famosa Ultramaratona de
65 Km de Montanhas, denominada
“Reveza Racing”. Ela é considerada uma
das corridas mais difíceis do Brasil,
passando por Pouso Alegre, Borda da
Mata e Congonhal. A prova contou com
participantes de todo Brasil, tendo o
Soldado Brant, morador e representante
de Tocos do Moji, sendo Vice Campeão

da prova pelo segundo ano seguido.
Para isso, ele contou com total apoio
da Prefeitura, através do Prefeito Toninho
Rodrigues, além do apoio da Churrascaria
Estrela da Mata e Lanchonete do Batata.
”Treinei muito para essa prova e estou
feliz em representar minha cidade e ainda
estar
entre
os
mel hores
Ultramaratonistas do país no pódio
hoje” comemora Brant.

Festival Sertanejo em Borda da Mata reúne 20 duplas

Soldado da PM
Brant durante a
premiação

O 5º Festival Sertanejo de Borda da
Mata, realizado na tarde de domingo, 28/
07/2015, no Coreto Agenor de Mello,
recebeu 20 duplas de toda a região. As
apresentações foram avaliadas por cinco
jurados e premiou os dez primeiros
colocados.
Com a organização e apresentação de
Daniel Ribeiro, o festival aconteceu com
o apoio de empresas e pessoas do
mu nicípio. A dupla vencedo ra do
concurso, Alisson & Adisson veio da
cidade de Caldas/MG e conquistou o
prêmio de R$ 1.300,00. Em segundo
lugar, a dupla Paulo Souza & Adriano,
de Eloi Mendes/MG ganhou R$ 1000,00.
O terceiro lugar com o prêmio de R$
800,00 foi para a dupla Pedro Lucas &
Gabriel, de Santa Rita de Caldas/MG. De
Borda da Mata, participaram os cantores
Rafaely & Lucas.

Festival
Sertanejo

SO
DI NO B
RE VA
ÇÃ
O

Organizador do Festival Sertanejo de Borda da
Mata, Locutor Daniel Ribeiro, agradece os
colaboradores para realização do evento

Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Antonio Albano, Anagib, Éder, Toco, Carlos Rufino, Thronpsom,
Tião Bento, Mário, João Pezão, Lê da Loja, Ditinho Arthur, Luzita, Magali
das Graças, Jaqueline e Cláudio, Ita, Bastião do Lanche, Dorival e Eduardo,
Danísia, São, Lena e Lero, Romildo Beraldo, Cidão, Daltair, Ivone, Guilherme
e Rick Chicuta, Jorginho, Flavinho, Daniel, Nilsinho, Miro, Izaías, Donny,
Marquinhos, Abílio Palmeira, Beto Pádua, Evandro, Zezé do Cuta, Édna e
Rosiane, Geraldo e Cura, Eliana e Priscila, Celinho, Arlindo,
Moacir, João Jararaca e Emelina.
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Professores de 35 municípios participam de Encontro sobre Educação Infantil em Borda da Mata
Com o tema “Como a escola pode
abraçar as diferenças? Trabalhando a
questão do gênero e sexualidade na
Educação Infanti l”, cerca de 1 50
educadores participaram das atividades
de discussão e estudo durante o 16º
Enco ntro do Gru po de Estu do
Proinfância - Polo Guaxupé em Borda da
Mata. O encontro aconteceu no Clube
Literário nos dias 30 de junho e 01 de
julho.
O evento recebeu professores de
Arceburgo, Cacho eira de Minas,
Cambuí, Campestre, Brazópolis, Tocos
do Mo ji, Mo nte Sant o de Minas,
Pedralva, Inconfidentes, São Lourenço,
Conceição do Rio Verde, Bom Repouso,
Itajubá, Piranguinho, Campos Gerais,
Paraguaçu, Ou ro Fi no, Il icíni a,

Si lvi anópo lis, Mococa, Guaxupé,
Turvolândia, Heliodora, Monte Sião,
Congonhal, Piranguçu, Wenceslau Braz,
Pouso Alegre, Itapira, Guaranésia,
Bueno Brandão, Careaçu, Extrema,
Córrego do Bom Jesus e Borda da Mata.
Na abertura do congresso, a diretora
do Departamento Mu nicipal de
Educação, Gláucia Brandão Guilherme,
ressaltou a importância da escola viver
e respeitar as diferenças, por isso o tema
do evento e de todas as discussões nele
propostas giram em torno da temática, a
fim de que, com estudos, os professores
tenham embasamento para lidar com
situações cotidianas relacionadas ao
assunto.
Antes de iniciar as atividades de
estudos, os alunos do 2º Estágio da

Educação Infantil da Escola Municipal
Antônio Marques da Silva apresentaram
a peça teatral “Amizade Verdadeira”.
A professora e gerente pedagógica do
NAME, Cláudia Yazlle, falou sobre
“Desenvolviment o
Infant il
e
Sexualidade”. Em seguida, o professor
mestre Max Haetiger palestrou com o
tema “Educação Infantil: um mundo de
muitos sentidos e aprendizagem lúdica”.
A professora Ilenice Anacleto do Cemei
Dona Maria Alzira Bassani Cili de
Arceburgo e as professoras Siomara
Ferreira, Érica Gonçalves e Verônica
Silvério de Guaxupé expuseram relatos
de experiências de proj et os
desenvolvidos em suas respectivas
escolas. Ainda no primeiro dia do evento,
a psicóloga Rosa Lima falou sobre “Os

desafios de uma infância saudável na
atualidade”.
Borda da Mata organiza este encontro
pela quarta vez e é referência em
Educação Infantil e Fundamental em
todo o estado, por isso, por sugestão
da Su perintendênci a Regi onal de
Ensino, foi produzida e apresentada uma
reportagem sobre a Educação Infantil no
município.
No segundo dia do Encont ro, o
professo r Vanderlei Barbo sa da
Universi dade F ederal de Lavras
palestrou com o tema “O que significa
educar hoje”. Em seguida, foi formada
uma mesa redonda com o tema “Gênero
e sexualidade na Educação Infantil”.
Participaram das discussões o professor
Vanderlei, a diretora do Departamento

de Educação, Gláucia, a diretora
pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação de Guaxupé, Siomara Ferreira, a
diretora do Cemei de Arceburgo, Ilecine
Anacleto, a professora mestre do
IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes
com a mediação da assessora da Secretaria
Municipal de Educação de Guaxupé,
Cristina Lúcia Calicchio Gonçalves Cruvinel.
No período da tarde, todos os
participantes do congresso visitaram o
Cemei Professora Ana Maria Cabral dos
Santos e conheceram os trabalhos
realizados na instituição. O encontro foi
encerrado com o relato de experiências da
professora Lucimar dos Reis Campgnoli de
Monte Santo de Minas e da professora
Roberta Rezende da Silva Pizetta de
Guaxupé.

Encontro sobre Educação Infantil em Borda da Mata

Festa Junina do Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata anima tarde dos idosos

Comidas típicas, música ao vivo com sanfoneiro e violeiro e decoração
característica no lugar e nas roupas dos participantes. Assim foi a festa junina
do Lar Monsenhor Pedro Cintra na tarde de sábado, 27/06/2015. A animação
dos idosos em passear para participar da festa que aconteceu na residência da
médica e vice-prefeita Rosângela Rocha Monteiro estava estampada em cada
olhar.
A direção do Lar agradece a todos que se empenharam para esta linda festa
junina e proporcionaram muita alegria para os moradores, servidores e amigos
do Lar Monsenhor Pedro Cintra.

CH ALTO FAL ANTES
Consertos e Reformas de
ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

Dr. Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)
Cirurigião Dentista
CROMG 19.608

Tel.:(35)3445-1884

Atendemos à noite.
Consultório: Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro - Borda da Mata - MG

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

4

TRIBUNA POPULAR

Crianças da Creche em Borda da Mata se divertem em Festa Junina
A festa junina da Creche Madre Tereza de Saldanha em Borda da
Mata aconteceu no dia 25/06/2015. Todas as turminhas apresentaram
músicas, danças e teatro sobre o tema. Além disso, todo o lanche da
Creche foi típico da festa, com bolo de fubá e pipoca.
Durante toda a semana, as professoras da instituição trabalharam
com a sequência didática sobre o significado e referências das
comemorações juninas.

Prefeitura e Sesi oferecem 40 vagas para curso
de costura industrial em Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata oferece mais um curso profissionalizante no município. O curso de
costura industrial tem 40 vagas e é ministrado pelo Programa SESI Escola Móvel, do Sistema FIEMG
(Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais). As inscrições e acompanhamento do curso
são realizadas pelo Cras Sebastiana Marques.
As aulas começaram no dia 07/07/2015 no salão da Câmara Municipal, no Terminal Rodoviário. São
duas turmas de 20 pessoas cada, uma de manhã e outra à tarde. O curso é gratuito.

16 de Julho
Aniversário de
Borda da Mata e
Dia de Nossa
Senhora do
Carmo Padroeira da
Cidade
Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Obra de drenagem pluvial na Rua Benedito
Rodrigues em Borda da Mata é concluída
Telefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”
Após a obra de manilhamento para
escoamento das águas pluviais e
reconstituição do calçamento na Rua
Benedito Rodrigues no Bairro São Judas
Tadeu em Borda da Mata, o Departamento
Municipal de Obras realizou a limpeza final da
rua com um caminhão pipa cedido pela
Prefeitura de Pouso Alegre.

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES
Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.
CRECI:12.649(PF)

Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telefone:(35)9992-1437

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vende-se
(01) terreno de 360 m²
(a 300 metros da Praça Central)
Rua Francisco Marques da Costa, 245
Centro - Borda da Mata - MG
Valor:R$300.000,00
Tratar pelo Telefone:(35)9834-5107

Tel.:3425-3500
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

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
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Escolas municipais e Cemei de Borda da Mata realizam festas julinas
Muita dança, comidas típicas, brincadeiras, bingo e animação nas festas julinas no Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos, da Escola Municipal Francisco de Souza Costa, no bairro
Nossa Senhora de Fátima e na Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos, no bairro Santa Rita, atualmente instalada na EELAM por conta da reforma na escola.
As festas contaram com a presença dos alunos, pais, professores, funcionários e comunidade nas respectivas escolas, na tarde de sábado, 04/07/2015.

Escola Professora Diva Ribeiro dos Santos

Escola Francisco de Souza Costa

Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos
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DIRETO DA POLÍCIA
CB PM Junqueira

3ª Feira de Malhas de Tocos do Moji movimenta
a cidade com mais de 100 expositores
Nos dias 03, 04 e 05 de julho, Tocos
do Moji recebeu a presença da 3ª Feira
das Mal has, o nde morado res e
visitantes puderam adquirir produtos
têxteis a preço de fábrica. O evento
movimentou a cidade, a qual recebeu
grande número de vi sit ant es de
distritos, bairros rurais e da região que
aqueceu o comércio local, além de

propi ciar um encontro de diversas
culturas regionais.
Segundo o prefei to To ninho
Rodrigues, o evento foi um sucesso,
pois além de atrair milhares de pessoas
para o município aquecendo todos os
seguimentos da econo mia l ocal , a
Prefeitura não teve nenhum custo a
acrescenta “ chegamos a conclusão que

estamos no caminho certo em se tratando do
considerável número de eventos realizados
durante essa atual gestão. A interatividade se
torna fonte de socialização e agradecemos a
atuação da Policia Militar pela organização e
segurança durante a realização do evento”,
comemora Toninho Rodrigues.
A Feira foi composta por mais de 100
expositores.

3ª Feira de Malhas em Tocos do Moji

Cerca de 30 produtores de Tocos do Moji
participam da Expocafé de Três Pontas
No di a 0 2 de j u l ho , est i veram
present es na E xpo café de Três
Pontas, o Engenheiro Agrônomo da
EMATER José de Fáti ma Bento e
cerca de 30 Produtores de Café de
Tocos do Moji. Além de participarem
de Palestras e Stands, os produtores
aproveitaram as promoções da Feira,
para adqu i ri r equ i pamento s para
co l hei t a e secagem do Café. A
excu rsão fo i Organi zada pel a
EMATER Tocos do Moji em Parceria
com a Prefeitura.
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Ginásio Poliesportivo, Próinfância e Conjunto Habitacional
com 40 casas são inaugurados em Bom Repouso
No dia 04 de julho, Bom Repouso
esteve em festa, pois foram entregues a
população três importantes obras. O
Gi násio Po liespo rt ivo , a Creche
Próinfância e um Conjunto Habitacional
com 40 casas. Segundo o prefeito
Edmilson Andrade, esse Co njunto
Habitacional foi uma grande conquista
para as pessoas que foram beneficiadas
com o programa das casas populares da
COHAB MINAS, em parceria com a
Prefeitura de Bom Repouso. As pessoas
receberam suas Chaves das mãos do
Prefeito Edmilson Andrade, seu vice
Messi as e demai s auto ri dades
presentes, como o Vice Presidente da
COHAB Minas, Alessandro Marques,
os deputados Ulisses Gomes e Tiago
Ulisses e o Secretário de Governo de
MG, Odair Cunha. Todo projeto, desde
seu inicio e até dois anos depois de
serem
entregu es,
t erá
o
acompanhamento da equipe técnica do
CRAS de Bom Repouso que já vem
fazendo reuniões tratando de vários
temas como relacionamento de boa
vi zinhança, etc. “P ara nós do
Departamento de Assistência Social foi
um momento de realização ao ver a
alegri a das famíl ias contempladas,
esperando ali para a realização do sonho
da casa própria”, diz Wilson Brandão,
Coordenador do CRAS.
Edmil so n dest aco u t ambém a
importância do Poliesportivo e da
Próinfância para o desenvolvimento de
seu município.

“Para o sonho converter-se em realidade há
necessidade de fé, coragem, audácia e determinação.”
JK.
Parabéns patrões Edmilson e Messias, e parabéns
aos nossos vereadores por tratarem e cuidarem de
nossa cidade com tanto amor, carinho e dedicação.
Alessandro Crispim Andrade
Secretário de Turismo

Mais um evento concluído com sucesso, juntamente com meus amigos parceiros e colegas de
trabalho, não estarei citando nomes para não cometer nenhuma injustiça de deixar passar um
nome.Agradeço de coração a ajuda e muito mais a oportunidade e confiança em mim, assim
podendo demonstrar meu trabalho e competência, juntamente a vocês que também são
profissionais de primeira.Agradecendo também ao prefeito Edmilson e Vice-prefeito Messias, que
em um momento de necessidade me acolheram.
E hoje estou junto com meus amigos de trabalho podendo ajudar engrandecer os eventos de
nossa administração.
Alfrânio Santos - Assessor de Comunicação

Confira os principais momentos da solenidade das inaugurações:
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Tradicional Festa de São Pedro
no Distrito Fernandes
Tocos do Moji
A festa, que foi realizada no dia 05 de
julho, já aconteceu há alguns anos,
sendo originada pela dificuldade de uma
família local quando um dos filhos teve
sério problema de saúde tendo que ser
submetido a uma cirurgia de alto risco.
Pela crença e fé, a mãe fez uma promessa
a São Pedro, com o compromisso de

organizar e fazer uma festa dedicada ao
Santo com a real ização da Missa
Sertaneja e comes e bebes para todas as
pessoas.
“Agradecemos a todos pela
contribuição e também aos voluntários
que prepararam as comidas com todo
carinho”, diz a organização.

Festa de São
Pedro no
Distrito
Fernandes em
Tocos do Moji

PARABÉNS
BORDA DA
MATA!!!
TRIBUNA POPULAR

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

Av. Alvarina Pereira Cintra,45
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

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.
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Presidente da Câmara de Bom Repouso reúne com diversas autoridades em
Cambuí para tratar de assuntos relacionados a Comarca que atende seu município
No dia 24 de junho, o Presidente da
Câmara de Bom Repouso, Ederson dos
Santos, esteve reunido na Prefeitura de
Cambuí , com o Prefeito Dirceu Marques
Dias, com o Prefeito de Córrego do Bom
Jesus, José Rodrigues da Silva, com o
Prefeito de Senador Amaral, Lairto
Antônio de Almeida, com o Delegado
da Polícia Civil, Dr Altair Mota Machado,
co m o Co rregedor da Delegacia
Regional de Pouso Alegre, Dr. Renato
Mendes Wisniewski, com o Delegado
de Polícia da Comarca de Cambuí e
demai s auto ridades civis, po is
compareceram também representantes
da so ciedade que trabalham em
at ivi dades do Denat ran de Bom
Repou so , Lilyany Sant os, Irineu
Raimu ndo dos Santos , Leticia
Souza,onde foram tratados os assuntos

relacio nados à defasagem de
funcionários lotados na Delegacia de
Po lícia da Co marca de Cambuí
,considerando
as
recent es
transferências de um Delegado de
Po líci a e de um Investi gador sem
permuta e a apo sentadoria e
desligamentos de funcionários públicos
municipais, prejudicando os serviços e
prazo s prestados na Delegacia da
Polícia local. “Decidimos somar esforços
no sentido de recompor o mais urgente
possível o quadro de funcionários da
Delegacia e também através de força
política buscar o mais rápido possível a
transferência de mais um Delegado para
essa mesma Comarca evitando prejuízos
nas investigações criminais e outros
serviços prestados, por isso estamos
juntos” conclui Ederson dos Santos

Reunião na Prefeitura de Cambuí

Bairro Pitangueiras
Bom Repouso

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

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

Dando continuidade nas inúmeras obras que a Prefeitura
de Bom Repouso tem feito na zona rural, neste mês o bairro
que recebeu melhorias nas estradas foi o Bairro Pitangueiras.

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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Cras encerra serviço de convivência no Bairro
Santa Cruz em Borda da Mata com festa julina
As atividades do semestre do
Servi ço de Co nvi vência e
Fortalecimento de Vínculos no
bairro Santa Cruz em Borda da
Mata, ministradas pelo Cras
Sebasti ana Marques, foram
encerradas com uma festa julina
no dia 03/07/2015.
Na festa, as cri anças
brincaram de bingo, ganharam
brindes e apreciaram comidas
tí picas das fest as
caipiras, com direito a
decoração na casa
sede do Cras no
bairro. As atividades
retornam em agosto.

Prefeitura e Secretaria de Saúde
Borda da Mata convidam para V
Conferência Municipal de Saúde
A Prefeitura Municipal, a Secretaria
Municipal de Saúde e o Conselho Municipal
de Saúde de Borda da Mata convidam toda a
comunidade para participar da “V
Conferência Municipal de Saúde” que será
realizada no dia 22 de julho de 2015, às 17
horas, na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra, situada
à Av. Wilson Megale, 851 – Centro.
O credenciamento dos delegados da
Conferência será até o dia 21 de julho de
2015 na sede da Secretaria Municipal de
Saúde e durante a Conferência no dia 22 de
julho de 2015, na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra.

Festa Julina do CRAS no
bairro Santa Cruz

Presidente da Câmara de Borda da Mata pretende implantar Procon no município
O Presidente da Câmara de Borda da
Mata, Walt er Barbi nha, pretende
implantar em Borda da Mata, no prédio
da Câmara Munici pal o Proco n.
Segundo ele, esse benefício deverá
ajudar muito a população que necessita
desses serviços e precisa se deslocar
para outro município para resolver seus
problemas. Para que isso ocorra, ele já
tomou a providência de solicitar no
Procon da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais um agendamento para uma
Audiência Pública com os vereadores
para que possam ser orientados em como
proceder para a implantação do Procon.
“Vamos lá para ver todos os trâmites
legais para que o serviço seja implantado

em nosso município, como já existe em
outros municípios da nossa região e
funciona na Câmara Municipal”, frisa
Walter Barbinha.
Procon: Saiba mais sobre o órgão de
defesa do consumidor
O PROCON é o órgão de proteção ao
consumidor que realiza um trabalho de
muita importância para os brasileiros,
pois a partir dele o consumidor passa a
ter voz e uma base legal para cobrar os
seus direitos que devem ser garantidos
segundo
a
Consti tu ição.
Co nheça mais sobre esse órgão e
acompanhe a evolução do seu trabalho:
História
Antes do PROCON existir já havia no

Brasil diferentes iniciativas para proteger
os consumidores de algumas maneiras e
inclusive a Legislação apoiou a causa.
Mas é na década de 70 que o marco na
história do país realmente acontece, pois
em 1976 foi criado em São Paulo, o
primeiro órgão público que tinha como
objetivo a proteção ao consumidor,
conhecido então como PROCON.
Ao longo dos anos, as transformações
e a economia passaram a se voltar para
questões fundamentais que envolviam
o consumo, até que na década de 90
su rge o Có di go de Defesa do
Consumidor, que se tornou a grande
alavanca para a defesa do consumidor
apoiada pela Lei.

Função do PROCON
O PROCON é uma fundação jurídica
de direito público que tem como função
reali zar a el abo ração e execut ar
di ferent es pol íti cas estaduai s que
protegem e defendem os consumidores.
O principal objetivo do PROCON é tentar
solucionar os conflitos entre empresa e
consumidor, para tentar um acordo com
os direitos que os consumidores têm e
evitar maiores ações. Mas quando um
acordo não é realizado, o PROCON tem
a possibilidade de enviar o caso para
out ros Juizados e assim um novo
processo de proteção ao consumidor
será aberto.
Atuação do PROCON
O PROCON atua em todas as capitais
do Brasi l e é estabeleci do em
det ermi nado lugar de aco rdo com
decretos de ordem estadual.
Apesar da presença do PROCON em
todas as capitais, o órgão não atua em
todas as cidades do país.
Números do PROCON
Só o PROCON de São Paulo recebe
mais de 200 mil reclamações ao ano e
entre elas 42% das reclamações são por
algum tipo de problema que compromete
a
quali dade
dos
produ to s.

Os at rasos de entrega e o
descumprimento dos contratos também
são responsáveis por números altos e
até a publicidade enganosa encontra o
seu espaço nas queixas, recebendo uma
média de 1.267 reclamações ao ano.
O setor bancário está em primeiro lugar
nas reclamações, seguido pela telefonia
móvel e pela telefonia fixa que fica em
terceiro lugar.
Segundo o PROCON, 85% dos casos
conseguem ser resolvidos no primeiro
atendimento e o problema na maior parte
das vezes est á nos set ores de
relacionamento e pós venda falhos que
as empresas oferecem.
Dentre as empresas que mais resolvem
os problemas no órgão, a Sabesp é a
líder com 95% das suas reclamações
atendidas e resolvidas pela empresa.
O direito do consumidor
Muitos consumidores deixam os seus
problemas de lado, pois não imaginam a
força do código que os defende.
O consumidor deve estar ciente dos
seus direitos sempre e em qualquer tipo
de dúvida, procurar o PROCON mais
pró ximo e cobrar os seus direi tos
garantidos pela Lei.

Presidente da
Câmara, Walter
Barbinha

