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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela
de Sua
Saúde!!!

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos Brandani Júnior - CRF - 21681

Entrega rápida - atendimento a domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos e

promoções e condições especiais de pagamento.Farmacêutico em

período integral

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

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500

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

Bordamatense faz belíssima
apresentação na 60ª Festa do

Peão de Barretos para mostrar
que existe vida após o câncer
Thaline foi convidada pela médica Dra. Érica

Boldrini do Hospital do Câncer em Barretos por
ser exemplo de superação para todo país.

No dia 23 de agosto, a Bordamatense,
Thaline de Pádua Oliveira, fez na 60ª
Festa do  Peão de Barretos,  uma
apresentação  de três tambores,
representando os pacientes do
Hospital do câncer de Barretos. Ela foi
convidada pela Dra Erica Boldrini, do
Hospital do câncer de Barretos, com
intuito de  mostrar que existe vida após

o câncer.
“Para mostrar para os pacientes que

independente da nossa condição física
após a doença, não devemos desistir
dos nossos sonhos, que é uma forma
de recuperação”, diz Thaline, muito
feliz por poder realizar mais este sonho
e acrescenta “muitos outros ainda
serão realizados”.

Thaline de
Oliveira de Pádua
em Barretos antes
da apresentação

Encontro de Bandas em Tocos
do Moji encanta população

A música em sua essência revela os
anseios de um povo, reúne gerações,
perpetua amizades, rompe barreiras,
forma caráter, suaviza a alma e promove
a verdadeira socialização. O “encanto
das bandas” promove saudades,
entretém as crianças, convida os jovens
a um gosto mais refinado e tão esquecido
pela nossa atualidade. Se apenas uma
banda musical já realiza tudo isso,
imagina um montante delas na praça a
céu aberto. Somos privilegiados, pois
anualmente somos convidados a uma
reflexão ao som da verdadeira música, a
qual se encontra repleta de significados.

A colocação supracitada sintetiza de
maneira brilhante aquilo que foi o 9º

Encontro  de Bandas anualmente
realizado no município de Tocos do
Moji. Depois de breves reflexões feitas
pelo cerimoniário e, das “Boas Vindas”
dadas pelo Prefeito Toninho Rodrigues
a toda população e visitantes, iniciou-
se as apresentações das várias Bandas
convidadas para o Evento.

A Banda Lira Tocosmojiense iniciou
os trabalhos executando o Hino do
Município. As apresentações seguiram
com as seguintes Bandas: Banda do Bem
de Extrema; Lira João Paulo II da Cidade
de Bom Repouso; Cardeal Leme do
Espírito Santo de Pinhal; Lira Cônego
Benedito Profício de Paraisópolis; Lira
Nossa Senhora das Dores de Gonçalves;

Lira Santa Cecília de Bueno Brandão.
Para encerrar as apresentações a Lira
Tocosmojiense execu tou uma
apresentação em parceria com os
Músicos de Borda da Mata.

População e visitantes se
surpreenderam a cada apresentação. A
emoção tomou conta de todos, idosos,
jovens e crianças.

A pequena cidade se transformou
num recinto musical contagiada pela
alegria a qual suaviza a vida porque
acalma os ânimos. Parabéns a todos os
envolvidos neste maravilhoso evento;
população, visitantes, músicos,
organizadores etc, etc.

Vanderlei C. Silva

Abertura do
Encontro de
Bandas de
Tocos do

Moji:

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

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Prefeito de Senador José
Bento adia Rodeio da

cidade devido as chuvas
Nova data será definida e veja abaixo o comunicado

divulgado nas redes sociais no dia 07 de setembro
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Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
“A sua casa é a nossa causa!”

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Moradora de Borda da Mata realiza
campanha solidária e arrecada 717 lençóis

para Hospital Regional de Pouso Alegre
O trabalho de qualidade do Hospital

das Clínicas Samuel Libânio (HCSL) vem
recebendo cada vez mais o
reconhecimento  da população. Na
manhã do dia 3 de setembro, foram
doados 717 lençóis que foram doados
por moradores da cidade de Borda da
Mata durante campanha idealizada por
Danúzia Pereira Simões.

Tudo  começou  quando Danúzia
sofreu um acidente, quebrou a perna em
um bairro da zona rural, e foi
encaminhada ao  Hospital Samuel
Libânio. “Eu fui muito bem tratada aqui
e por gratidão queria fazer algo em
reconhecimento ao carinho dos
funcionários. Aqui é um coração de mãe

que acolhe os filhos e cuida muito bem.
A saúde do país anda muito ruim mas
aqui nesse hospital a gente pode dizer
que é o nosso lar.O hospital Samuel
Libânio cuida da gente como uma mãe”,
conta a moradora de Borda da Mata.

Danúzia então procurou a amiga
professora Madu Moreira e o radialista
da cidade Daniel Ribeiro que ajudaram a
mobilizar os moradores para a doação
para campanha, que foi realizada de 10
de julho a 20 de agosto. “A campanha
foi fantástica. Agradeço a todos que
participaram. Para todos de Borda da
Mata, o hospital é uma ‘santa casa’ onde
podemos buscar ajuda para cuidar de
nossos problemas com saúde. Espero

que na próxima campanha a gente
consiga um número muito maior de
doações. Esse hospital merece”,
comemora o radialista Daniel Ribeiro.

A diretora administrativa, Jusselma de
Paiva Reis, disse que esse envolvimento
da sociedade com o HCSL é muito
motivador para todos os funcionários.
“Estamos muito contentes com essa
gratidão e reconhecimento do nosso
trabalho. Agradecemos o carinho da
dona Danúzia e sua equipe. Esse tipo de
at itude incentiva muito todos os
funcionários e nos motiva a continuar
oferecendo esse trabalho humanizado
para toda população”, afirmou.

Fonte:HCSL

Danúzia e a
entrega dos

lençóis para o
Hospital

Polícia Militar realiza
1ª Conferência sobre

“Segurança Pública na Zona
Rural” em Tocos do Moji

A Polícia Militar realizou no dia 27 de
agosto, a 1º  Conferência sobre
“Segurança Pública na Zona Rural”. O
evento que aconteceu  às 18h no
auditório da Câmara Municipal de
Tocos do Moji, contou a presença de
moradores, t rabalhadores e
proprietár io s rurais, além de
autoridades locais. O Sargento Oliveira,
Comandante do 3° Grupo de Policia de
Meio Ambiente, proferiu uma palestra
sobre Meio Ambiente. Ele trouxe
assuntos pertinentes ao  públ ico
presente e esclareceu várias dúvidas.

O Sargento  Wexley, CMT do
Destacamento PM de Tocos do Moji,
ministrou palestra sobre Trânsito nas
Vias Rurais, Crimes na Zona Rural,
Dicas de Segurança e Redes de
Proteção. A PM disponibilizou uma
caixa de sugestões, que permanece no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
para a participação da comunidade na
segurança pública. Os participantes do
evento ficaram entusiasmados e se
prontificaram a participar de outras
reuniões com a PM, para mobilizarem
redes de proteção rural.

1ª Conferência sobre
“Segurança Pública
na Zona Rural” em
Tocos do Moji

Polícia Militar realiza Campanha com
o tema “Prevenção a Violência Escolar”

nas Escolas de Tocos do Moji
Nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto, o Sargento

Wexley Gonçalves de Carvalho, Comandante do
Destacamento PM de Tocos do Moji, em parceria com
a Diretoria de Educação do Município de Tocos do
Moji e Diretoria da Escola Estadual José Tomás
Cantuária Jr.,  real izaram uma campanha sobre
prevenção a violência escolar. Foram ministradas
palestras sobre o tema para alunos do ensino médio,
fundamental, EJA e Pós-Médio nas escolas municipais
e estaduais do município. Alunos, professores e pais
de alunos aproveitaram a oportunidade para esclarecer
dúvidas sobre segurança pública.

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)
       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

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

Professor de Educação Física de Borda da Mata
participa de várias corridas de ruas na região e
incentiva mais pessoas adeptas a este esporte

O Professor de Educação Física Klayton Thiago Alves, de Borda da Mata, tem participado de várias corridas de rua no Sul
de Minas e no Estado de São Paulo e com ele, tem levados alunos e adeptos deste tipo de esporte, inclusive, criou na

cidade a “Equipe de Corrida Coruja”. Confira abaixo algumas corridas em que ele e seus alunos participaram e também sua
equipe que treina aos sábados em Borda da Mata.

13ª Corrida Parabéns Cambuí

2º Sul Mineiro Run em Campanha, com os alunos Josiel
(Russo), Yara Caetano e Michelsson Silva.

XI Corrida Duque de Caxias em Pouso Alegre, com os
alunos Aline Xavier, Fernanda Santos, Josimara

Sousa, Laís Porfírio, Ricardo Ministro e José Augusto.

5ª Corrida de rua Equipe CAI em Inconfidentes,
com os alunos Michelsson Silva, Josiel

(Russo), Eder Dias e Yara Caetano.

Corrida da Fogueira em Atibaia-SP, com o aluno Russo.

Equipe de Corrida Coruja! Treinos aberto ao público
todos os sábados às 8h ou às 17h. Ponto de encontro

na praça, em frente à Prefeitura.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Prefeitura de Borda da Mata
promove I Corrida da República

Dia 15 de novembro de 2015, Borda da Mata vai sediar a I Corrida da República
com percurso de seis quilômetros. Os participantes poderão se inscrever no site
www.portalsportevolution.com.br a partir de outubro. A iniciativa e organização
são da Prefeitura de Borda da Mata.

O professor de Educação Física, Klayton Thiago Alves Lemes, está treinando
corrida às 8h e às 17h todos os sábados. Todos estão convidados para participar
dos treinos e se preparar para a I Corrida da República de Borda da Mata.

Mais informações podem ser obtidas no Setor de Esporte da Prefeitura, com a
professora Regina Moreira.
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Festa da Padroeira de Tocos do Moji atrai milhares de turistas
Como de costume o mês de setembro mais uma vez foi marcado pela tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida em Tocos do Moji. Em sua parte

espiritual, população, peregrinos e visitantes puderam refletir sobre o relevante papel de Maria Santíssima no Mistério da Salvação. Já, em sua parte social,
o evento superou todas as expectativas atraindo milhares de turistas que lotaram pousadas e residências da cidade.

Sexta Feira, 04/09, a partir das 22h, o romantismo sertanejo da dupla Regis e Raí contagiou a todos os presentes num Show repleto de novidades com
músicas raiz e hits do momento. Já no Sábado, 05/09, a partir das 21h30 sorteio de um Pálio Fire 0 km seguido de grandioso Show com a Banda “Faixa Nobre”.
Domingo, 06/09, a partir das 05h da manhã, Alvorada com a Banda Lira Tocosmojiense e às 23h, super Show com a Banda “5ª Avenida”.

Acreditamos que o sucesso do evento está diretamente ligado a contribuição de todos. Em especial gostaríamos de agradecer a Prefeitura e Câmara
Municipal, bem como a Polícia Militar na pessoa do Sargento Wexley pelo total apoio. Aos Festeiros: “Gervasio Armando Pereira e Delma Serapião Pereira;
Valdecir Armando Pereira e Vanessa Maria Alves Pereira. A todos os doadores do carro, também aos doadores de Bezerros e, ao Pároco, Pe. José Aparecido
por seu trabalho desenvolvido em nossa Paróquia.

 Vanderlei Carlos da Silva

Shows que agitaram a cidade de Tocos do Moji

Bandeira é hasteada com a presença da Guarda Mirim em
Borda da Mata. Desfile é cancelado por causa da chuva

A bandeira nacional foi hasteada às
8  horas da manhã do  dia sete de
setembro em Borda da Mata. Em frente
a Prefeitura Municipal, o  prefeito
Edmundo  Si lva Junior  hasteou a
bandeira com o hino executado pelos
alunos do Ensino Fundamental II da
Escola Municipal  Benedita Braga
Cobra, ao som de saxofone e violão. A
Guarda Mirim participou da solenidade

e desfilou na Praça Antônio Megale.
A diretora do  Departamento  de

Educação, Gláucia Brandão Guilherme,
falou da importância do professor na
construção de um mundo melhor e
ainda ressaltou que a escola pública de
qual idade precisa ser regra e não
exceção.

Edmundo reafirmou o compromisso
de continuar o projeto “Escola Modelo”

em Borda da Mata com a entrega da
escola do Bairro Santa Rita e o início
do projeto na Escola Francisco Souza
Costa no  bairro Nossa Senhora de
Fátima e dessa forma, aliar competência
e seriedade da Rede Municipal  de
Ensino de Borda da Mata com a
est ru tu ra física das escolas do
município.

Com a palavra franca, o  senhor

Gustavo Dantas de Melo destacou a
comemoração dos 25 anos da Guarda
Mirim Irmã Martha em Borda da Mata
em 2015 e o compromisso da instituição
na formação de cidadãos de bem para a
comunidade. O diretor do Departamento
de Administração da Prefeitura, Célio
Cabral,  aprovei tou a ocasião para
destacar também que o projeto de
construção do novo Cemei no bairro

São Francisco já foi aprovado e será
licitado para o breve início das obras e
assim, ampliar o atendimento à demanda
de crianças de até cinco  anos em
creche.

Antes mesmo do encerramento dos
discursos, a chuva recomeçou e não deu
trégua, motivo pelo qual o desfile das
escolas públicas do município e do
Exército fosse cancelado.

Hasteamento da Bandeira no Dia da Independência do Brasil

Alunos de Borda da Mata visitam emissora pelo projeto EPTV na Escola
Dez alunos de Borda da Mata foram

selecionados no concurso de redação
EPTV na Escola, este ano com o tema
“A educação que tenho é a que deveria
ter?”. Os estudantes de 9º ano da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra, Escola

Estadual Lauro Afonso Megale e Escola
Estadual  Pio XII (dist rito Cervo)
visitaram a emissora, em Varginha, no
dia 28/08/2015. As professoras Verônica
Simões e Luciene Cardoso
acompanharam os alunos.

Escola Municipal Benedita Braga Co-
bra

Professora Luciene Cardoso
Beatriz Hellen Aparecida Pereira
Isabela da Silva Oliveira

Luan Gabriel Silva Nascimento
Tuany Dias
Escola Estadual Lauro Afonso Megale
Professora Verônica Simões
Paloma Fidelix de Souza
Mirela Soldani de Sousa

Thiago Alexandre Simões de Sousa
Pollyana Fernandes Figueiredo

Escola Estadual Pio XII
Professora Elaine Moreira Ramos
Aline Floriano Moreira
Patrícia Fernanda do Couto

Alunsos de Borda da Mata na Sede da EPTV em Varginha

Prefeitura de Borda da Mata oferece curso de almoxarife pelo Pronatec
Borda da Mata vai sediar mais um

curso do Pronatec, Programa Nacional
de Acesso ao Ensino  Técnico  e
Emprego. São 30 vagas para o curso de
Almoxarife, disponível para candidatos
com ensino médio incompleto.

As aulas vão acontecer na sala da
Associação Comercial no Terminal
Rodoviário, com data prevista de início
no dia 20 de setembro. As inscrições e
mais informações sobre o curso podem
ser real izadas no  Cras Sebastiana

Marques ou pelo telefone 3445 2315.
A função de almoxarife programa e controla

o recebimento de materiais mediante
documentação fiscal do inventário físico.
Armazena materiais, mantém atualizados os
registros de localização no almoxarifado, de
acordo com as normas e procedimentos
técnicos de qualidade, segurança, higiene e
saúde. Estão relacionados a esta atividade
os cargos de auxi liar  ou assistente de
almoxarifado e assistente de estoque.
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DIRETO DA POLÍCIA
CB PM Alex

SOB
NOVA

DIREÇÃO

Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)

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

Não há melhor escolha no mundo do que a escolha de ser
livre,  a liberdade não tem preço portanto amigo cidadão

fique longe das drogas pois elas podem te aprisionar
seja pelo vício ou por sua gravidade criminal.

Dois homens são presos por tráfico
de drogas em Borda da Mata

A PM recebeu denúncias anônimas sobre um veiculo vw/gol de cor branca, onde
seus ocupantes estariam traficando entorpecentes no local conhecido como bar do
“Z.C.” que posteriormente o mesmo veículo havia seguido até um posto de gasolina
onde os suspeitos prosseguiriam com a atividade ilícita. Ante ao exposto a PM
iniciou rastreamentos e realizou abordagem ao veiculo, conduzido por A.F.R.S.,
sendo que no momento da abordagem o passageiro A.F.S., tentou dispensar dois
pinos contendo substância semelhante a cocaína, ao serem procedidas buscas ao
condutor do veiculo, foi localizado R$ 557,00  em dinheiro e nas imediações foram
localizados mais três pinos de substância semelhante a cocaína que foram
dispensados embaixo do veiculo.  Os autores estes relataram não saberem a origem
dos três pinos, porém A.F.S. confessou a propriedade dos dois pinos que ele tentou
dispensar. Ante ao exposto o veiculo foi removido para o pátio credenciado e os
autores presos e encaminhados a Delegacia para as providencias cabíveis.

Homem é preso em flagrante por
ameaçar roubar dona de casa

A PM foi acionada, via 190, onde a solicitante M.A. relatou que um cidadão de cor
negra, vestindo calça jeans, camisa branca portando uma mochila preta havia
adentrado no quintal da sua residência e que imediatamente a solicitante entrou e
trancou as portas de sua casa, atendendo o suposto autor da janela. Quando
perguntou o que ele queria este lhe pediu dinheiro para comprar uma passagem,
sendo que ao negar dar dinheiro ao suspeito este ficou irritado e ameaçou a vitima
dizendo que a mesma só não fora roubada porque estavam passando pessoas na
rua. Após o fato a vitima entrou em contato com a PM e o suspeito A.F.S. foi
rapidamente localizado e abordado próximo à rua Herculano Cobra, onde recebeu
voz de prisão em flagrante e foi conduzido a Delegacia de Policia para as providencias
cabíveis.

Mulher grávida é agredida por cunhado
com socos e chutes na barriga

Compareceu a Unidade Policial Militar a Sra. E.M.S.  relatando que estaria grávida
e que residia na casa de sua sogra, que seu cunhado P.R.D.S. chegou ao local muito
exaltado questionando sobre um celular que havia vendido para seu marido no mês
de agosto e que até a presente data, não teria pago. A vítima ao dizer que seu marido
não teria condições de pagar o referido celular naquele momento por estar
desempregado foi agredida verbalmente por P.R.D;S. que disse para mesma “calar a
boca”, momento em que ocorreram atritos verbais e E.M.S.. que estava com uma
criança no colo precisou colocá-la imediatamente  ao chão uma vez que o autor
começou a agredi-la com  socos e chutes no seu rosto e barriga somente parando as
agressões após ser impedido por sua esposa e sua genitora M.F.  que também
tomou socos na boca, mas não quis o  registro do fato. E.M.S. compareceu ao
Pronto Atendimento, pois sentia muitas dores na barriga conforme apresentou as
lesões no prontuário médico. Durante o desfecho da ocorrência o autor da violência
foi localizado e preso em flagrante delito em conformidade com a lei 11.340 (Lei
Maria da Penha) sendo encaminhado a Delegacia de Policia para as providências
cabíveis.

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

Eleições para Conselheiros Tutelares em todo o Brasil
No domingo, dia 04 de outubro de

2015, das 08:00 às 17:00 horas, em todo
o território nacional, serão realizadas
eleições unificadas para Conselheiros
Tutelares. Terão direi to a voto  os
cidadãos eleitores, que se identificarem
com título da 48ª Zona Eleitoral e outro
documento com foto, junto aos mesários
de uma das secções eleitorais, que serão
instaladas na sede do Clube Literário e
Recreativo de Borda da Mata.

O Conselho Tutelar, por definição le-
gal descrita no art. 131 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), é órgão
permanente e autônomo, não
ju risdicional , encarregado  pela
sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente.

“Considera-se criança a pessoa até
12 (doze) anos de idade incompletos e,
adolescente, aquela entre 18 (dezoito) e
21 (vinte e um anos) de idade” (cf. art. 2º
do ECA).

A criança e o adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana. Enfim, o direito de
proteção integral, a fim de lhes garantir
o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade.
Conseqüentemente, é dever da família,
da comunidade, da sociedade em geral
e do poder público assegurar-lhes, COM
AB SOLUTA P RIORIDADE, a
efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e
comunitária (cf. art. 4º do ECA).

Em nosso município, temos um
Conselho Tutelar atuante, composto de
05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco)
suplentes, escolhidos pela comunidade
local para mandato agora de 04 (quatro)
anos, permitida uma recondução. Os
requisito s de admissibilidade para
inscrição dos candidatos, bem como as
regras do processo de escolha,
proclamação, diplomação, nomeação e
posse dos Conselheiros eleitos, suas
at ribuições, direitos, deveres e
funcionamento do Conselho Tutelar

estão disciplinados pela Lei 8.069 de 13/
07/1990 (ECA), Resolução nº 170 do
Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA)
e pela Lei Municipal nº 1.881/2015, com
vigência específica em Borda da Mata.

Em síntese, o Conselho Tutelar deverá
considerar sempre a prevalência do su-
pe rior interesse da crianç a e do
adolescente. Nesse sentido, é pacífico e
tranqüilo o entendimento doutrinário e
jurisprudencial de que o interesse da
criança e do adolescente é o bem
jurídico que deve ser garantido. Este
sobreleva a quaisquer outras razões
invocadas pelos pais, tutores, guardiães
ou  diretores de ent idades que os
abrigam.

Onde e quando estiver em perigo um
direi to  fundamental, é dever do
Conselheiro e também de qualquer
cidadão velar pela dignidade da criança
e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer t ratamento  desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor. É clara a regra do artigo
5º do ECA: “NENHUMA CRIANÇA OU
ADOLESCENTE SERÁ OBJETO DE
QUALQUER F ORMA DE
NEGLIGÊNCIA, DISCRIMINAÇÃO,
EXPLORAÇÃO, VIOLÊNCIA,
CRUELDADE E OPRESSÃO...”

Portanto, é dever de consciência do
cidadão ou cidadã denunciar ao
Conselho Tutelar, Conselho de Direitos
(CMDCA), Conselho de Assistência
Social, ou ao Ministério Público da
Comarca qualquer atentado a direito
fundamental da criança ou adolescente.
Não podemos pecar por omissão, mas,
pelo contrário, agir prontamente em
legítima defesa desses menores em
situação de perigo.

Em vista do exposto, pela relevância
social das atividades do Conselho Tu-
telar, a Comissão Eleitoral designada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA),
cumpre o dever de conclamar os eleitores
bordamatenses para exercerem o seu
direito de voto, não obrigatório, mas
importante para escolherem os mais
capazes. Dentre os inscritos, foram

selecionados aqueles aprovados na
prova escrita, exame psicotécnico e que
estão  legalmente habil itados a
concorrerem às eleições de 04 de
outubro próximo:

1. ALTAIR MARIANO MAR-
TINS; 2. ANDREA CRISTINA
PEREIRA;  3. BRUNA ARAÚJO
SANTOS;  4. BRUNA RUANA DA
SILVA;   5. C L Á U D I A
APARECIDA CARDOSO;  6. DI-
EGO LÁZARO XAVIER;
7. ELAINE CRISTINA DOS
SANTOS;  8. E M E L I N A
APARECIDA DOS SANTOS GOMES;

9. JULIANA DE ASSIS CUNHA;
10. MARIA APARECIDA DE

OLIVEIRA SANTOS;  11. MICHELE
BARBOSA DE OLIVEIRA;
1 2.    ROGÉRIA DA SILVA MARTINS
e 13. VALÉRIA APARECIDA
MATOS.

Cada eleitor tem direito a escolher um
desses candidatos(as), na cédula única
e, em seguida, depositará seu voto na
urna.

Encerrada a votação, a Comissão
Eleitoral fará a apuração dos votos,
divulgando imediatamente o resultado
oficial da votação. Os cinco primeiros
candidatos mais votados serão
considerados eleitos CONSELHEIROS
TITULARES, ficando os outros cinco
seguintes como SUPLENTES. Seguir-
se-á a diplomação pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, nomeação pelo Prefeito
Municipal e, posteriormente, a posse no
dia 10 de janeiro de 2.016, tudo de
conformidade com os preceitos da Lei
Municipal 1.881/2015.

CIDADÃO BORDATENSE,
compareça às urnas e cumpra
dignamente o seu dever.

Borda da Mata,   15   de setembro de
2.015.

Evelyn Aparecida Ribeiro
 de Freitas Carvalho

Presidente do CMDCA e da
Comissão Eleitoral

Gustavo Dantas de Melo
Assessor jurídico do CMDCA

Departamento de Obras realiza calçamento
no pátio da Prefeitura de Borda da Mata

O pátio da Prefeitura de Borda da Mata, sede do Departamento de Obras, onde parte da frota municipal
fica estacionada, além de oficina e marcenaria.

O espaço que antes era de terra, está recebendo calçamento com paralelepípedos. A obra está sendo
realizada pelos funcionários da Prefeitura desde o início do mês de setembro.

Secretária de Educação de Borda da
Mata recebe Prêmio Gestor Nota 10

A secretária de Educação de Borda da
Mata, Gláucia Brandão Guilherme, está
entre os 50 melhores gestores de
Educação do Brasil e por isso, recebeu
a indicação para o prêmio Gestor Nota
10. A pesquisa, realizada pela empresa
Premium Brasil Group, leva em conta a
aplicação das verbas públicas em ações
com resultados efetivamente positivos
para a melhoria da educação municipal.
O Brasil possui 5.561 municípios.

O Prêmio “Gesto r Nota 10” é o
reconhecimento do empenho em buscar
metodologias inovadoras, de
qualificação do quadro de funcionários
e profissionais e elevar a qualidade da
educação pública no município. Para
Gláucia, “este prêmio representa o
trabalho de toda a Rede Municipal de
Ensino, a qual acredita que só  a
educação pode mudar o mundo e só a
educação  leva as pessoas a fazer
escolhas melhores.” Gláucia Brandão, Secretária Municipal de Educação de Borda da Mata

A educação exige os maiores cuidados,
porque influi sobre toda a vida.

Sêneca

Educação nunca foi despesa. Sempre foi
investimento com retorno garantido.

Sir Arthur Lewis



7   TRIBUNA POPULAR

Festa de São Roque e São Sebastião em Bom Repouso movimenta a cidade
A c ida de  de B o m  R e po u s o

esteve em festa  no  mês de agosto .
É  que  a c o nt e c e u  na  c i dade  a
grand iosa Festa  dos Padro eiros
São Roque e São Sebastião que foi
o r ga n i z ada  pel a  C om u ni da de
Pa roqu ial  e o  Pá roco  Pe . Jo ão
Hé l io  Fagu ndes , co ntando  c om
apo i o  da P refei t u ra, da Po l í cia
Mil i tar  e da Rádio “Nossa FM”.
Foram dez dias de festa, ou seja,
de 13  a 23 de agosto  e na parte
r e l i g i o s a t e ve  c e l e b ra ç ã o
eucaríst ica todos os dias às 19h na
igreja matriz, celebrada po r Padres
de  t o da  re g i ã o  e  a ni m a da  po r
várias comunidades.

Na parte social , todas as noi tes
de 20  a 23 , houve quermesse no
Sal ão  de Fe stas  Par oqu i al  c om
sorteios de prendas e assados e no
domingo , dia 23 , além de almoço ,
lei lão de gado e apresentação  da
Lyra João Paulo II, houve o sorteio
de um veículo Gol  zero quilômetro.

Também houve shows musicais
durante a festa; Dia 16  – Frei  Zeca;
dia 21 – Jean Carlos e Giuliano ; dia
22  – Dinéia Tavares e André Luiz e
no  ú l t i m o  d i a,  Jo ã o  B a t i s t a e
C ri s t ia no ,  c om  a pa rt i ci pa çã o
especial  de Dani Berrantei ra.

A co m u nida de  pa r o qu i a l
aprovei ta para agradecer o s todos
os co laboradores que ajudaram na
re al iz ação  des ta fest a. “ Se não
foss e o  empenho  de  todos,  não
poderíamos realizar  essa boni ta
festa para nossa cidade”, diz um
do s  qu e  pa rt i c i pa r am  da
organização .

Veja os principais moentos da
Festa dos Padroeiros de

Bom Repouso:

Fotos:Paróquia de Bom Repouso

Mais três bairros da zona rural de Bom Repouso recebem diversas melhorias no mês de agosto
As obras da zona rural do município

de Bom Repouso continuam a todo
vapor, aprovei tando  o tempo de
estiagem, para melhorar ainda mais as
estradas rurais, para quando chegar o
período chuvoso, a população ficar
tranqüila e não ter problemas tanto no
trânsito  dos veículos, como no
escoamento da produção agrícola.

Neste mês de agosto, mais três bairros
receberam diversas melhorias. São eles:
Bairro Água Branca; Bairro Boa Vereda
de Cima; Bairro dos Damázios.

Bairro Água Branca

Bairro Boa Vereda da Cima

Bairro dos Damázios

Fotos:Ederson dos Santos

A Escola
Estadual
Coronel

Ananias de
Andrade de

Bom Repouso
convida toda
a população

para
participar da
“Virada da

Educação” que
ocorrerá na
cidade no
 dia 19 de

setembro, a
partir das 8h.
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Prefeito Edmundo inaugura Hospital de Borda da Mata

Secretário de Estado de Minas Gerais, Odair Cunha, e presidente do Hospital Samuel Libânio, Rafael Simões,
prestigiaram a solenidade de inauguração que reuniu também autoridades, secretariado da Prefeitura e comunidade

O primeiro passo de uma importante
conquista na área da saúde em Borda da
Mata. Esta afirmação permeou todos os
discursos da solenidade de inauguração
do Hospital Monsenhor Pedro Cintra,
na tarde de 07/09/2015, pois, em meio a
dificuldades, a Prefeitura de Borda da
Mata assumiu a responsabilidade da
assistência aos idosos em 07/05/2014 e
desde então , realizou obras de
adequação conforme as normas do
Ministério da Saúde para a abertura do
hospital a toda a população.

A mesa de honra do evento foi
composta pelo prefeito Edmundo Silva
Junior, a primeira dama, Vanusa Beraldo
Silva, a vice prefeita Rosangela Rocha
Monteiro, o secretário de governo do
Estado de Minas Gerais, Odair Cunha, a
secretária municipal de saúde, Nádia
Maria dos Santos Pádua, o diretor do
Pronto Atendimento Municipal, Dorival
Carlos Borges, e o comandante da
Polícia Militar em Borda da Mata, tenente

Wellington Gonçalves Louzada.
A secretária de saúde, Nádia,

enalteceu a conquista da administração
de realizar esta importante obra que ao
lado da construção  das Unidades
Básicas de Saúde do bairro Nossa
Senhora de Fátima e Santa Rita, além das
reformas e ampliações nas Unidades do
Centro, Santa Cruz, distritos Cervo e
Sertãozinho. Além disso, ressaltou e
preparação dos profissionais para
atender toda a população.

Em discursos emocionados, a vice
prefeita e médica, Rosângela, e o diretor
do  Pronto Atendimento  e médico,
Dorival, falaram da grandeza do Hospital
para o município e a significante
(re)abertura deste empreendimento da
saúde, agora sob responsabilidade da
Prefeitura.

Representando  o governador de
Minas Gerais, Fernando Pimentel, o
secretário de estado, Odair Cunha,
afirmou compromisso do Governo de

Minas com as causas do município,
inclusive com a viabilização para o início
das atividades da segunda etapa do
Hospital.

O prefeito Edmundo falou sobre o
empenho dos funcionários da Prefeitura
que trabalharam arduamente para que o
Hospital fosse reformado com excelência
para estar  apto ao atendimento  e
agradeceu a todos que contribuíram para
esta entrega à população. Ressaltou em
sua fala a cobertu ra de 106% do
programa Estratégia Saúde da Família,
com seis equipes distr ibuídas no
município e nos distritos, mais três
equipes de Saúde Bucal “se a população
crescer mais 6% , Borda da Mata ainda
tem capacidade de atender com
excelência”. Edmundo concluiu sua fala
cantando a música “Noites Traiçoeiras”
e com a ajuda do público presente
evidenciou a emoção de entregar à
população um lugar que é abençoado
para que pessoas em situações de saúde

vu lneráveis possam receber
acolhimento.

O Hospital recebeu a benção do Padre
Bino, pároco e reitor da Basílica Nossa
Senhora do Carmo e do Pastor Benedito
Amaro , da Igreja Presbiteriana
Independente.

Entre os participantes da solenidade
de inauguração, estavam o secretariado
da Prefeitu ra, au to ridades civis,
eclesiásticas e militares de Borda da
Mata, o presidente do Hospital Regional
Samuel Libânio de Pouso Alegre, Rafael
Simões, o Prefeito de Pouso Alegre,
Agnaldo Perugini, dois sobrinhos do
homenageado Monsenhor Pedro Cintra,
José do Carmo Cintra e José Mauro Dias
Cintra, e a comunidade. O evento contou
com a participação da Lira Bordamatense
que executou o hino nacional e outras
canções enquanto a população foi
convidada para conhecer as instalações
do Hospital Monsenhor Pedro Cintra.

Atendimento Hospital Monsenhor
Pedro Cintra

Desde de 08/09/2015, o atendimento
24  horas do  Pronto Atendimento
Municipal acontece no Hospital
Monsenhor Pedro Cintra. São 20 leitos
de observação, divididos em 8 salas no
Hospital, mais três salas de emergência.
No Centro de Saúde havia apenas 8
leitos divididos em 2 quartos. Com isso,
o atendimento passa a ser  mais
humanizado, com quartos específicos
para crianças, gestantes, feminino e
masculino. Além disso, a marcação de
exames e transporte fora do domicílio e
a sede da Secretaria de Saúde também
passam a funcionar no Hospital.

Centro de Saúde Benedito Cobra Neto
No Centro de Saúde, continuam a

Farmácia Municipal,  Fisio terapia,
Odontologia, Sala de Vacinas, Vigilância
em Saúde (combate à dengue, vigilância
sanitária) e o Ambulatório com as
consultas agendadas.

Solenidade de inauguração do Hospital Monsenhor Pedro Cintra

Vereadores de Borda da Mata
participam da inauguração

da 1ª etapa  do Hospital
Monsenhor Pedro Cintra

O Presidente da Câmara de Borda da
Mata, Walter Barbinha, juntamente com
os vereadores, Jorginho, Ditinho Arthur,
Juarez Floriano, Antonio Albano e a
vereadora Magali,  participaram da
inauguração do Hospital Monsenhor
Pedro Cintra, para enaltecer o trabalho

final da Prefeitura, onde a Câmara
Municipal deu total apoio em todos os
projetos relacionados ao Hospital que
passaram por aquela Casa Legislativa,
para que o Hospital voltasse a funcionar,
nesta primeira etapa, que é o Pronto
Socorro.

Borda da Mata aparece em 22º no ranking
das melhores cidades do Sul de Minas

A região Sul de Minas concentra 146 municípios e Borda da Mata aparece
em 22º lugar no ranking das melhores cidades para se viver, levando em
consideração questões como educação, renda e expectativa de vida,
segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM),
divulgado pelo Pnud, órgão das Nações Unidas, em parceria com o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro.

Na lista das 146 cidades sul mineiras, Borda da Mata se destaca entre
importantes cidades da região, respectivamente: Itajubá, Poços de Caldas,
Varginha, Itaú de Minas, Pouso Alegre, Alfenas, São Lourenço, Passos,
Guaxupé, Cambuí, Três Corações, Caxambu, Muzambinho, Delfinópolis,
São José da Barra, Itanhandu, Bom Jesus da Penha, Andradas, Carmo do
Rio Claro, Extrema e Três Pontas.

O indicador, que vai de 0 a 1 – e quanto mais próximo de 1, melhor – é
semelhante ao IDH calculado para os países do mundo, mas algumas

adaptações metodológicas foram aplicadas. Por isso, segundo o Pnud, não é possível comparar os números de países inteiros
às cidades brasileiras. A média do Brasil hoje é 0,727, considerado alto.

 Para consultar a lista completa, acesse o site www.bordadamata.mg.gov.br

Prefeitura de Borda da Mata amplia entrada da
estrada que dá acesso ao pesqueiro São Mateus

A estrada que dá acesso ao pesqueiro São Mateus, esquina com a Avenida Lauro Megale no Bairro Nossa
Senhora de Fátima teve a entrada ampliada pelo Departamento de Obras de Borda da Mata. A obra incluiu a

ampliação da entrada e cascalhamento com brita preta.

Entrada da estrada que dá acesso ao Pesqueiro São Mateus

A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a
pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes.

Winston Churchill

 Walter
Barbinha,
Jorginho,
Ditinho
Arthur e
Magali
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Contribuintes em débito com a Prefeitura de Borda da Mata têm
até 31/12/2015 para quitar IPTU e ISS com até 70% de desconto

A Lei 1899/2015 elaborada e
sancionada pelo Prefeito Edmundo
Silva Junior em agosto de 2015
institui e regulamenta o Programa de
Recuperação Fiscal do Município de
Borda da Mata - REFIS. Com este
programa, o contribuinte em débito
tem a chance de renegociar  os
impostos IPTU e ISS atrasados e
pagar a dívida com desconto de até
70% de desconto dos juros e multa.

De acordo com o artigo 4º da Lei,
o programa tem vigência de 120 dias
a contar inicialmente na data de 31/
08/2015.  No pr imeiro  mês de
vigência do programa, o contribuinte
tem 70% de redução dos juros de

mora e da multa moratória, para os
pagamentos efetuados em uma única
parcela.   Para os pagamentos
efetuados à vista no segundo mês de
vigência do programa, o desconto é
de 55% de redução dos juros de
mora e da multa.  Para os
pagamentos efetuados em uma única
parcela no terceiro mês de vigência,
desconto de 40% e desconto de 30%
para os pagamentos efetuados em
uma única parcela no quarto mês de
vigência do programa.

Os contribuintes que não optarem
pelo pagamento à vista, poderão
parcelar  em até 36 meses, com
redução de 15% dos juros de mora e

Prefeito Edmundo
sancionando a Lei

1899/2015

Cras de Borda da Mata comemora três anos com
ciclo de palestras, gincanas e exposição de fotografias

O Cras Sebastiana Marques em Borda
da Mata completou t rês anos de
atividades. Em comemoração à data, as
crianças do bairro São Francisco, que
participam do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, participaram
de uma gincana e picnic na manhã do
dia 29/08/2015. Muitas brincadeiras
fizeram a alegria da criançada.

Na tarde do dia 29/08/2015, a equipe
do Cras foi para o bairro Santa Cruz, onde

aconteceu a exposição de fotografias do
projeto “O bairro onde vivemos”, em que
as crianças participaram da oficina de
fotografia com a jornalista Edna Motta e
registraram os fatos bons e o que precisa
ser melhorado no bairro. As fotos ficaram
expostas em árvores do quintal na sede
do Cras no bairro.

Em seguida, as crianças se dividiram
em equipes e participaram das
brincadeiras da gincana. Teve também

guloseimas e lanche para as crianças.
A semana de comemoração também

contou com um ciclo de palestras para os
pais que freqüentam o Serviço de
Convivência.  No dia 31/08/2015, o
psicólogo do Sistema Prisional de Pouso
Alegre, Valdecir Wilson Vieira, falou
sobre A influência da mídia na educação
no Bairro São Francisco. A palestra
aconteceu na sede da Sociedade São
Vicente de Paula.

No dia 01/09/2015, o assunto Família
– Quem ama, cuida foi tratado pela
Assistente Social do Sistema Prisional
de Pouso Alegre, Dayana Aguiar
Botelho, para as famílias Bairro Nossa
Senhora de Fátima. A palestra aconteceu
na Escola Municipal Francisco de Souza
Costa.

As famílias do bairro Santa Cruz se
reuniram no dia 02/09/2015 na Escola
Municipal Antônio Marques da Silva

para uma conversa com Anete Perrone,
Secretária Especial de Políticas para
Mulheres e de Promoção dos Direitos
Humanos de Pouso Alegre sobre
Violência Doméstica.

Para encerrar o ciclo de palestras, no
dia 03/09/2015, a estudante
bordamatense, Thaline Pádua Oliveira
palestrou para as famílias do Centro, na
Câmara Municipal, com o tema Existe vida
após o câncer.

Ciclo de Palestras do CRAS

CRAS no
Bairro

Santa Cruz

CRAS no
Bairro São
Francisco

da multa moratória, observado o valor
mínimo de R$ 30,00 para cada parcela, no
caso de pessoas físicas e R$ 90,00 para cada
parcela, no caso de pessoas jurídicas.

Para mais informações, basta procurar o
Setor de Tributos na Prefeitura Municipal
de Borda da Mata. O prazo de vigência da
Lei 1899/2015 é 31/12/2015.
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Soldado da PMMG,
representante de Tocos do Moji,

consegue a 2ª colocação na
Ultramaratona de Montanha

pela Serra da Mantiqueira
No dia 06 de setembro,  aconteceu

na cidade mineira de Passa Quatro a
Ult ramaratona de Montanha pela
Serra da Mant iqueira, o  evento
contou com a participação de dezenas
de atletas da região sudeste do Brasil
e representando a cidade de Tocos
do Moji e a PMMG, esteve  o Soldado
Brant que conquistou o 2º Lugar Geral

sendo anunciado no pódio como o
“melhor representante mineiro  nas
montanhas na prova daquele dia”

“Treino nas serras de Tocos do Moji
e este fator é fundamental para que
os resultados sejam alcançados nos
t reinos e como consequência as
vi tó rias aparecem” diz o  Soldado
Brant.

Soldado
Brant
durante a
premiação

Proposição de Lei nº 20/2015
“Dispõe sobre a Concessão de direito real de uso de bens públicos e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar, com a Empresa TROTTA TUBOS LTDA ME, CNPJ n°
05.963.530/0001-59, representada por seu administrador o Sr. Márcio Trotta, a Concessão de direito real de uso do
imóvel público situado na Avenida Lauro Megale, n° 1055, Bairro Nossa Senhora de Fátima, tendo em vista o
atendimento, por mencionada empresa, de todos os termos e exigências da Lei Municipal n° 1.652 de 26 de agosto
de 2.010.

 Parágrafo único fica assegurado à concedente o domínio do bem concedido e às concessionárias apenas a
transferência da sua posse, podendo retomá-lo a qualquer momento, mediante comum acordo ou ao término do
prazo da cessão de uso.

Art. 2º – A Concessão de direito real de uso de que trata esta Lei se dará pelo prazo de 30 (trinta) anos, e poderá
ser renovado, se houver interesse da Administração, pelo mesmo período ou outro período diverso do estipulado.

Art. 3º – O imóvel objeto da presente Concessão de direito real de Uso deverá ser utilizado, exclusivamente, para
fins constantes da Lei Municipal n° 1.652 de 26 de agosto de 2.010.

Parágrafo único- A utilização do bem para finalidade diversa da prevista acarretará a imediata revogação da
presente Concessão, sem que qualquer indenização seja devida à beneficiária, seja a que título for.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Lei n° 1.672 de 23 de fevereiro de 2011.
Borda da Mata, 18 de maio de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 21/2015
“Altera a jornada de trabalho e o vencimento básico do cargo de Servidor Municipal de Nível Superior I,

quando em atuação na área enfermagem e dá outras proveniências.”
Art. 1°. Fica altera a jornada de trabalho e, consequentemente, o vencimento básico, do cargo de Servidor

Municipal de Nível Superior I, quando em atuação na área de enfermagem, passando a vigorar da seguinte forma:
CARGO VENCIMENTO SÍMBOLO N° DEVAGAS JORNADA
Servidor Municipal de nível Superior I – Quando na área de Enfermagem RS 4.275,17 VE 013

05 Regime de Plantão limitada a 200 (duzentas) horas mensais.
Art. 2°. Os atuais servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de Servidor Municipal de Nível Superior

I, quando em atuação na área de enfermagem, poderão optar por sua permanência na atual jornada de trabalho e
respectivo vencimento, hipótese na qual a vaga correspondente ao seu cargo irá para quadro em extinção.

Parágrafo único. Os servidores terão o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da presente lei,
para exercitarem a opção prevista no “caput”. Não o fazendo em mencionado prazo, as alterações de que tratam a
presente lei ocorrerão automaticamente.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 23 de junho de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 22/2015
“Dispõe dobre a abertura de credito especial.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir credito especial, no corrente exercício no valor de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais), assim especificado:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL
0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
020502 – ASSISTÊNCIA A SAUDE – RECURSOS VINCULADOS
02050210 – SAUDE
02050210122 – ASMINISTRAÇÃO GERAL
02050210122001 – APOIO ADMINISTRATIVO
020502101220011.010 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE
SAUDE
449051 – Obras e instalações – UBSRS...R$ 50.000,00
Art. 2º - Os recursos para abertura do mencionado crédito são provenientes do excesso de arrecadação de

recursos recebidos Ministério de Saúde – Sistema Único de Saúde.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário entrando a presente lei em vigor a partir da data de sua

publicação.
Borda da Mata, 23 de junho de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicações da Câmara Municipal
de Borda da Mata

Como usar a inteligência
emocional para liderar

em tempos de crise?
O atual momento do país provoca

uma sensação geral de insegurança em
relação à vida profissional. Para um
líder, isso não é diferente, pois ele
também está sob pressão e ainda
precisa “segurar as pontas”.

Este é o momento para os gestores
usarem a inteligência emocional para
incentivar e motivar ainda mais a equipe.
As americanas Coca-Cola e Hallmark
são exemplos reais de êxito obtido a
parti r do fortalecimento dessa
competência. Elas t iveram,
respectivamente, 15% e 25% de melhora
na produ tividade depois de terem
recebido  treinamento focado em
inteligência emocional.

Para manter-se firme um líder precisa
estar com a equipe em harmonia e
motivada, senão, não há entregas. É
preciso ter cuidado para não perder o
controle e ameaçar os colaboradores,
mesmo que indiretamente. Ameaça gera
conflito e conflito, desmotivação e isso
pode contaminar todo o time.

Deixo quatro  estratégias de
inteligência emocional a serem aplicadas
no dia a dia com a equipe para liderar
com sabedoria em tempos de
instabilidade. Veja:

1- Fazer ressignificação
Os colaboradores já escutam muitas

coisas ruins sobre o cenário e o líder
não precisa ficar reforçando isso. É
preciso fazer com que as pessoas
pensem positivamente e não se
desmotivem pensando em possíveis
cortes, por exemplo. Sente com cada
colaborador da equipe e explique que
nesse momento a empresa tem que
inovar mais, fortalecer as relações e
gerar novas parcerias e que ele é peça-
chave para que isso aconteça. Mostre
a sua importância para a organização.

2– Pedir permissão
Quando for expressar um ponto de

vista, dar sugestões ou até mesmo uma
crítica, peça “licença” ao colaborador.
O ato de pedir permissão fará com que
ele se sinta respeitado e importante e
isso certamente estabelecerá uma
relação de confiança entre vocês.

 3 – Perguntar e ouvir
Faça perguntas abertas, que não

limitem as respostas do time em “sim”
ou “não”. O líder tem que ser mais
próximo nessa fase instável, precisa
ouvir mais e ser realmente um coach.
Isso ajuda a descobrir o que a equipe

está pensando e contribui  para
redefinição de estratégias, caso seja
necessário.

 4 – Tratar o seu time como cliente
número um

Já disse Ken Blanchard, o  gu ru
mundial da liderança: “A sua equipe deve
ser o seu cliente número um”. Se o líder
ficar  pensando em somente fazer
dinheiro para a empresa, ele não vai
conseguir resultados, por isso, trate o
seu time como cliente e dê o devido valor
a ele.

Equipe sem engajamento não tem
como apresentar mais. O segredo é
desfocar do problema e começar a
construir a solução. Em vez de ficar
olhando  apenas os números
decrescentes da empresa e o gap das
metas, olhe para sua equipe e dê forças
e encorajamento para que ela esteja mais
empenhada com os desafios.

A inteligência emocional representa
60% do sucesso de gestores que vão da
supervisão à presidência. Tenha essa
competência como aliada e faça da crise
um trampolim para alcançar mais e
melhores resultados.

João Marcelo Furlan


