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Coreto Agenor de Mello em Borda da Mata recebe
apresentações natalinas durante mês de dezembro
Durante o mês de dezembro, o Coreto
Agenor de Mello em Borda da Mata vai
receber shows nat ali nos. As
apresentações acontecem sempre à
noite, a partir das 20h30min.
No dia 14/12, domingo, alunos da

Escola Municipal Benedita Cobra sob o
comando do professor Ferdinando vão
fazer uma encenação de Natal e
apresentar uma dança. Na mesma noite,
o coral da Apae também vai se
apresentar.

No dia 21/12, domingo, a Banda da
Igreja Presbiteriana Independente vai
realizar o show.
No dia 22/12, segunda-feira, o músico
Wolf Borges volta a Borda da Mata com
o show Auto de Natal Estrela, Estrela.

Secretaria de Saúde de
Borda da Mata promove
ação de conscientização da
saúde do homem durante
campanha Novembro Azul

Algumas
apresentações
no Coreto
em 2014

Prefeitura de Borda da Mata investe mais de meio
milhão de reais em iluminação pública em seis anos
Desde 2009, a Prefeitura de Borda
da Mata se preocupa em melhorar a
iluminação pública no município. Em
sei s ano s R$ 57 5 .1 5 5 ,0 0 fo ram
investidos em novos postes, trocas
de braço s do s po st es e no vas

lâmpadas. Em média, R$ 95.859,00 são
gast os com reparos na iluminação
todo ano.
Em 2013 e 2014, entre as ruas que
receberam melhorias estão a Avenida
Lauro Megale, Avenida João Olivo

Prefeitura Municipal de Tocos do Moji-Edital de Leilão-Torna
público que levará a leilão, 13/01/2015, ás 13:00 horas, na Câmara
Municipal de Tocos do Moji-Rua Antônio Mariano da Silva, 36,
Centro, Tocos do Moji/MG, seus bens inservíveis: Veículos e diversos.
Leiloeiro: Fernando Caetano Moreira Filho. Local de Visitação:
Garagem da Prefeitura-Rua José Tomás Cantuaria, 299, Centro,
Tocos do Moji/MG. Dias: 05/01/2014 a 13/01/2014 no horário de
13:00 ás 17:00 horas. Fone: (037)3242-2001.

Megale, Rua Sebastião de Feitas, entre várias outras, em todos os bairros.
As mel ho ri as envo l vem no vas
luminárias, postes com hastes mais
longas para maior alcance e lâmpadas
mais claras e econômicas.

Depoi s
da
c a m p a n h a
Outubro Rosa que
conscientiza as
mul heres
da
impo rtânci a de
prevenção
e
diagnóst ico
precoce ao câncer
de mama, em
novembro é a vez dos homens receberem
atenção especial e participarem da
campanha Novembro Azul, a qual frisa a
necessidade de exames periódicos para
prevenção de doenças, entre elas, o
câncer de próstata.
Em Borda da Mata, a Secret aria
Municipal de Saúde promoveu nos dias

27 e 28 de novembro ação no Coreto
Agenor de Mello na Praça Nossa Senhora
do Carmo de conscientização à saúde do
homem. As equipes do programa
Estratégia Saúde da Família forneceram
informações, esclareceram dúvidas, além
de calcular o IMC para saber o peso ideal
do paciente e aferiram pressão arterial.

Nova
iluminação
pública em
Borda da Mata

Rua Professor Afonso Florenciano em Borda
da Mata recebe melhorias na iluminação
E m no vembro de 2 0 1 4, a Ru a
Pro fessor Afonso Flo renci ano, no
Cent ro, t eve as hastes dos po st es
substituídos por braços mais longos.
O que proporciona maior iluminação

na rua, além da su bst it ui ção das
lâmpadas por mais claras e econômicas.
A P refeit ura de Bo rda da Mat a
informa que se houver luminárias
qu eimadas na rua onde o ci dadão

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

reside, este pode fazer um protocolo
na recepção da Prefeitura para que as
providências sejam tomadas para a
su bst i tu i ção das l âmpadas co m
defeito.

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

Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

Rua Professor
Afonso
Florenciano com
nova iluminação

Prefeitura de Borda da Mata e Copasa realizam
obra que resolve problema do esgoto na Rua Duque
de Caxias e Avenida João Olivo
O esgoto de cerca de 400 casas no
entorno da Rua Duque de Caxias e
Avenida João Olivo Megale em Borda
da Mata era jogado diretamente no
córrego, o que ocasionava mau cheiro e
poluição da água. Este antigo problema
nesta localidade foi resolvido pela obra
da Copasa em parceria com a Prefeitura

na segunda quinzena de novembro.
A obra realizada na esquina da Rua
Duque de Caxias com a Avenida realizou
a interligação da rede coletora com a rede
interceptora que leva o esgoto para a
estação de tratamento e dessa forma,
devol ve água tratada ao córrego e
elimina os resíduos.

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
Obra que
resolveu o
problema de
esgoto na Av.
João Olivo
Megale Rua
Duque de
Caxias

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2014
Mês
Dia
Janeiro
15 - 31
Fevereiro
14 -28
Março
17 - 31
Abril
15 - 30
Maio
15 - 30
Junho
16 - 30
Julho
15 - 31
Agosto
15 - 29
Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 31
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Novembro
14 - 28
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
Dezembro
12
Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76
Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa
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necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.
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Borda da Mata elege membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
No dia 20 de novembro, o Fórum de
eleição dos representantes da sociedade
civil para compor o Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso de Borda da Mata
reuniu representantes de várias
instituições. O diretor do Departamento
de Assistência Social, Benedito Vieira,
falou sobre este importante avanço na
política social do município.
O prefeito Edmundo Silva Junior
destacou o pioneirismo de Borda da Mata
em possuir um asilo municipal, pois, mostra
a preocupação do município com seus
habitantes. Falou também que o município

se destaca na saúde, pois é a única cidade
com menos de 20 mil habitantes que cobre
100% da população por meio do Programa
Estratégia Saúde da Família. O prefeito
ressaltou que no início da gestão, em
2009, a prioridade do governo era cuidar
das crianças como se fossem filhos,
portanto, a Educação hoje é referência.
“Neste ano, com o desafio de assumir o
lar dos idosos, além do hospi tal,
encaramos a tarefa com muito
entu siasmo , os i dosos do Lar são
cuidados como se fossem nossos pais e
avós, e é por isso que está dando certo,

porque colocamos o coração, muitas
vezes, na frente da razão.”
Para falar sobre a importância do
Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso para a sociedade, o enfermeiro do
PSF de Inconfidentes, André Godoy,
relacionou Leis e estatí sticas que
favo recem políticas nacionais que
asseguram direitos dos idosos.
O conselho ficou decidido da seguinte
maneira: Como representantes do
Governo, i ndicado s pelo Prefeito:
Marlene Pereira Vilas Boas e Lucinéia
Domingues
(Departamento
de

Assistência Social), Jaqueline de Souza
Silva e Rita de Cássia Salgado Vasconcelos
(Secretaria de Saúde), Regina Maria
Moreira e Antônio José de Oliveira
Salgado (Departamento de Esporte),
Antonio Agnaldo Guimarães e Valdirene
Brandão Silva (Departamento de
Administração e Finanças).
Os eleitos da sociedade civil para
compor o Conselho são: Maria de Lourdes
Pereira e Maria Aparecida Marins (Grupo
Bem Viver), Dario Luiz Alves e Maria Célia
de Paiva (Grupo de Estudo Espírita), Ivone
Claret Duarte Guimarães e Wilse Duarte

Patrício (Igreja Católica), Luciane Brandani
Arruda e Eduardo Paulino Rodrigues
(Sociedade São Vicente de Paula), Gabriel
Henrique de Abreu Moreira e Jansen dos
Santos Costa (OAB).
Os membros decidiram durante o Fórum
que o presidente do Conselho para o
Biênio 2014/2016 é o representante da
OAB, Gabriel Henrique de Abreu Moreira,
como vice presidente, a representante do
Grupo Bem Viver Maria de Lourdes Pereira
e como secretário, o representante do
governo municipal, Antonio Aguinaldo
Guimarães.

Fórum de eleição dos representantes da sociedade civil para compor o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Borda da Mata reuniu representantes de várias instituições.

Crianças da Creche em Borda da Mata aprendem sobre a vida de Madre Tereza de Saldanha
Entre as atividades pedagógicas das crianças da Creche em Borda da Mata, no
mês de novembro elas aprenderam sobre a vida de Madre Tereza de Saldanha,
religiosa que dá nome à instituição.
Madre Tereza nasceu em Lisboa, Portugal no século IX e deixou um legado para
a eternidade. Antes mesmo se tornar freira, fundou a Congregação Portuguesa das
Irmãs Dominicanas de santa Catarina de Sena, se consagrou irmã em 1887 e desde
pequena, fazer o bem, principalmente aos mais pobres, era atividade preferida.
Hoje há Irmãs Dominicanas no Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Albânia e
Timor Leste seguindo o legado de Madre Tereza de Saldanha.
A atividade enriquece os valores da instituição no cuidado com as crianças do
município.

Crianças
estudando a
vida de Madre
Tereza de
Saldanha

Departamento de Esporte de Borda da Mata realiza Jogos Escolares no Poliesportivo Municipal

Na semana de 17 a 21 de novembro de 2014, os alunos das Escolas Municipais Antonio Marques da Silva (bairro Santa Cruz), Francisco Souza Costa (bairro Nossa Sra de Fátima), Professora Diva
Ribeiro dos Santos (bairro Santa Rita), e das Escolas Estaduais Lauro Afonso Megale (EELAM), Pio XII (Cervo) e Dom Otávio Chagas de Miranda (Sertãozinho) participaram dos jogos de futsal, handebol
e queimada nas categorias Sub-11 e Sub-13, no Poliesportivo Municipal.
Os alunos das categorias Sub-13 disputaram jogos nas modalidades futsal masculino e handebol masculino e feminino. Já os alunos com menos de 11 anos jogaram futsal masculino e queimada tripla
feminina.
A competição escolar é uma iniciativa do Departamento Municipal de Esporte de Borda da Mata com o objetivo de promover a cultura esportiva em os jovens, bem como desenvolver o intercâmbio entre
as diferentes escolas.

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

Feliz 2015!!!

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
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Obras na zona rural de Bom Repouso
O Departamento de Obras da Prefeitura de Bom Repouso continua com os trabalhos na zona rural a
todo vapor. As fotos abaixo mostram mais trabalhos sendo executados em diversos lugares.
Fotos:Ederson Santos

Praça de mais de 3.000 m² é
construída no bairro Campo
Alegre em Bom Repouso
A Prefeitura de Bom Repouso está
construindo a Praça Nossa Senhora
Aparecida no bairro Campo Alegre. O
projeto está em execução e em breve a
população poderá usufruir mais este

benefíci o, que consist e em u ma
co nst rução de 3.030 m², que terá
paisagismo, bancos, acessibilidade e
pavimentação e, claro, embelezando
ainda mais o bairro.

Foto:Ederson Santos

Praça do Bairro
Campo Alegre

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
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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Ruas das 40 casas do Conjunto Habitacional
Vereador Luiz Batista da Costa em Bom
Repouso começam a ser calçadas com bloquetes
Fotos:Ederson Santos

Já estão sendo calçadas com bloquetes as ruas do
Conjunto Habitacional Vereador Luiz Batista da Costa em
Bom Repouso. Além do calçamento, já está em fase final
a drenagem pluvial, a iluminação e a ligação de água e
esgoto. Com estas obras, as famílias beneficiadas terão
mais conforto ainda ao realizar o sonho da Casa Própria.

Equipe do CASI de Bom Repouso
ajuda no enfeite da Festa do Bolo
Prefeito Edmilson Andrade também marcou presença neste importante evento
A Equipe do Casi de Bom Repouso,
mais uma vez, marcou na presença em
um evento tão importante que foi a 7ª
Festa do Bolo realizada na cidade. A
equipe confeccionou e co locou os
enfeites no Ginásio Poliesportivo que
abrilhantaram ainda mais o evento que

contou com a participação maciça da
população. Os organizadores da festa
agradecem esse importante trabalho
feito pelo CASI, não só no enfeite, mas
em todo dia a dia dos envolvidos com o
Programa.
O Prefeito Edmilson Andrade que fez

questão de prestigiar o evento e também
parabenizou os organizado res pela
iniciativa e a equipe do CASI pela
co laboração “Ati tu des co mo essa
engrandecem ainda mai s nosso
município, parabéns a todos” conclui
Edmilson.

Prefeito
Edmilson na
Festa do Bolo
e a equipe do
CASI durante
os trabalhos
de enfeite

ULTRAMARATHON Brazil
135 passa de 217 km para
281 km em janeiro de 2015 e
Borda da Mata e Tocos do
Moji fazem parte desta rota
Os
o rganizadores
da
ULTRAMARATHON Brazi l 1 35
informam sobre a realização da 11ª
Edição desta corri da. Este ano,
inaugurando uma nova década, a corrida
foi aumentada e ganhou até um novo
nome: Brazil 135+, isso porque passa das
135 milhas (ou 217 km) para 174,22 milhas
(281 km), partindo de São João da Boa
Vista-SP pelas montanhas da Serra da
Mantiqueira pelo Caminho da Fé e
terminando não mais em Paraisópolis –
MG, mas na Concha Acústica do Bairro
Capivari em Campos do Jordão – SP. Os
atletas de 14 diferentes países, terão 60
horas para completar o percurso.
Isso significa que a corrida que já era
conhecida como a mais dura do país,
agora será ainda mais difícil. A corrida
faz parte do circuito de eventos de ultraresistência e de esportes radicais BAD
13 5 que inclu i ainda a Badwat er
Ultramarathon, (no Vale da Morte, na
Califórnia, com temperaturas altíssimas),

a Arrowhead (no conhecido Inferno
Gelado, com o inverno profundo no norte
de Minnesota). Todas com 135 milhas,
equivalente aos 217 km. A Brazil 135+ é
agora prova de qualificação (4 pontos)
para a The North Face Ultra Trail Du
Mont-Blanc, nos alpes franceses.
O cronograma para 2015 é o seguinte:
12 de janeiro de 2015 – segunda-feira:
os atletas começam a chegar à São João
da Boa Vista- SP e se hospedar nos
hotéis e pousadas disponíveis; 13 de
janeiro de 2015- terça-feira – Pré Race
Meeting a partir das 8 hs no UNIFAESJBV; 14 de janeiro de 2015 – quartafeira – Largada às 20 hs do Largo Eng.º.
Paulo A. Sandeville, nº 15, Bairro Santo
André – SJBV; 17 de janeiro de 2015 –
sábado – previ são de chegada a
Campo s do Jordão dos ú l ti mo s
sobreviventes e confraternização de
encerramento.
Essa ultra maratona passa por Borda
da Mata e Tocos do Moji

CRAS de Tocos do Moji
inicia Oficina de Chocolates
No dia 12 de novembro, o CRAS de
Tocos do Moji, dentro do Serviço de
Co nvivênci a e Fo rt al ecimento de
Vínculo s, deu i níci o a Oficina de
Chocolate . O público prioritário são
as famílias cadastradas no CADúnico
do Go verno F ederal e famíl ias
benefici árias do Bo lsa famíl ia.
Divididas em duas turmas, a primeira
turma para mães e a segunda turma para
adolescentes de 15 a 17 anos que tem
por
Obj et ivo pri nci pal a

pro fi ssi onal ização, vi sando a
emancipação do indivídu o ou da
família, mas dentro do desenvolvimento
do trabalho, outros objetivos também
são alcançados como a Convivência, a
Interação, a valorização da pessoa,
melhoria da auto estima e em muitos
casos t ambém co mo u ma terapi a
ocupacional. “Resta parabenizar o
CRAS de Tocos do Moji por mais esta
brilhante iniciativa”, diz o Prefeito
Toninho Rodrigues.

Oficina de
Chocolate no
CRAS de Tocos
do Moji

Destacamento da Polícia Militar de Tocos
do Moji está com novo Comandante
No dia 19 de novembro, no Auditório
da Câmara Municipal de Tocos do Moji,
aconteceu a solenidade de troca de
Comando do Destacamento da Polícia
Militar de Tocos do Moji.
O novo Comandante é o Sargento
Wexley Gonçalves de Carvalho que

assume o lugar do Sargento José Luiz
dos Santos.
Participaram da solenidade várias
autoridades, entre elas o Comandante
do 20º Batalhão da PM de Pouso Alegre,
Tem Cel PM Gilson Gonçalves dos
Santo s, o Comandante da 13 7ª

Co mpanhia da PM, 1º Tem PM
Alexandre Junqueira Herculano , o
Comandante do 5º Pelotão da PM de
Borda da Mata Sub Tem PM Paulo Cézar
de Al mei da, o prefeito To ninho
Ro dri gues e o Vi ce-prefeito Jo sé
Armando.

Solenidade de troca de Comando da Polícia Militar em Tocos do Moji na Câmara Municipal

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

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

Anuncie no Jornal Tribuna Popular - Distribuição gratuita

A Prefeitura de Tocos do Moji concluiu o calçamento de um
trecho na zona rural no bairro Nogueiras. Essa obra foi feita
com recursos do Pró-município e contra partida da Prefeitura.

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
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Posse ilegal de Arma de Fogo no
bairro Bogari em Borda da Mata
No dia 11 de novembro, a equipe da ROTAM de Pouso Alegre deslocou até o
bairro Bogari, zona rural da cidade de Borda da Mata, onde segundo denúicia anônima
o autor comercializava arma de fogo. Apesar do autor não se encontrar na residência,
sua esposa franqueou a entrada dos militares sendo que durante as buscas foram
encontradas em um galpão que fica nos fundos do quintal uma espingarda polveira
cal .32, uma luneta, um simulacro de revólver e um simulacro de pistola. Diante do
exposto a arma e os dois simulacros foram apreendidos, realizado rastreamento na
tentativa de localizar o autor, porém sem êxito.

Arma de fogo é apreendida
em casa abandonada perto do
Horto Florestal em Borda da Mata
No dia 14 de novembro, diante de uma denúncia anônima informando que existia
uma construção abandonada próximo ao horto florestal, que estava sendo usada
para o trafico e consumo de drogas e objetos furtados, a GURP PM deslocou até o
referido local onde se tratava de uma edificação abandonada e já no muro foi
identificada uma frase de apologia ao uso de drogas, “ LEGALIZA JÁ A ERVA
DANADA” Durante as buscas no interior da edificação foi encontrada uma garrucha
de dois canos calibre 32, em cima de alguns papelões a qual foi apreendida e
encaminhada a Delegacia.

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)

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

Multas na MG 290 de Borda da Mata a Pouso
Alegre com a alteração do Código de Trânsito
poderia passar de um milhão de reais por mês
Desde o dia 1º de novembro, o Código
Brasileiro de Trânsito teve algumas
alterações, sendo a principal o aumento
da multa para quem faz ultrapassagem
em local proibido. Essa multa agora é
de 957,00 reais e se for reincidente passa
para 1.925,00 reais e também, se durante
a ultrapassagem o veículo que estiver
vindo em sentido oposto se sentir
apert ado , esse valo r t ambém é de
1.925,00.
Para se ter uma ideia de quanto o
motorista desrespeita as leis de trânsito
e a Polícia Rodoviária não tem como
estar em todo lugar a todo momento
(cl aro que isso é impossí vel), os
motoristas continuam abusando como
se nada tivesse mudado. Como passo
na MG 290,(de Borda da Mata a Pouso
Alegre somente) todos os dias, uma vez
por dia, eu resolvi fazer uma estatística

do que eu visse de irregular durante dez
dias. Os dias observados foram agora
em novembro e foram: 07, 10, 11, 12,13,
14, 17, 18, 19 e 20. Durante esses dias,
andando em média uma hora por dia,
observei i númeras u ltrapassagens
irregulares que se fossem somar as
multas, daria uma montante de 33.561,00.
Um absurdo, mais de 30 mil reais
andando durante uma hora em apenas
60 quilômetros. Imagine se a Polícia
tivesse efetivo ou mesmo se a Rodovia
fosse monitorada por Câmeras que
pu dessem pegar esses i nfrat ores,
quanto o trânsito não poderia melhorar.
Mas infelizmente, nada disso ainda é
possível fazer e está na consciência do
motorista. É lamentável essa estatística,
já que se multiplicar por 12 horas, esse
valor poderia a chegar a quase 35 mil
reais de multas por dia e mais de um

milhão por mês. Lastimável.
Mas, o que nos anima um pouco é que
a Polícia Militar Rodoviária é séria e vai
pegar muitos infratores ainda nestes
trechos. Os principais são na saída,
próximo a Gardênia; perto da entrada do
Sertãozinho; na entrada do bairro Boa
Vi sta; pró ximo ao P ost o Jéssica,
principalmente na ponte e antes do radar,
naquela outra ponte, sem contar aqueles
que a gente nem imagina que a pessoa
tenha coragem de ultrapassar naquele
local, como no morro do antigo lixão.
Vamos aguardar e torcer que os
motoristas tenham mais prudência e
respeitem as lei s para não se
prejudicarem e prejudicarem os outros,
que não tem nada a ver com a sua
irresponsabilidade.
Antonio Donizete de Sousa
Jornalista

Locomotiva da Alegria de Borda da
Mata inaugura Barracão do Samba
Uma frase do compadre Poli Brandani
me marcou muito durante a festa da
inauguração do Barracão da
Locomo tiva: “Aqu i quem rege é a
Música!” E ontem, 22 de novembro, no
Di a do Músico , t ivemo s u ma
comprovação de que, quando a batuta
está nas mãos da Boa Música, o clima é
outro.... Sem “embrutecer”, sem invadir,
sem pert urbar, sem atrapalhar ou
incomodar. Ao contrário. A Boa Música
de ontem reuniu famílias, trabalhadores,
gente do bem, gente que há tempos
esperava algo diferente para sair de
casa, buscar diversão e alegria. O que
eu vi o ntem foi uma grande
confraternização entre bordamamtenses
e visitantes, muitas vezes com os braços
para o alto, reverenciando os músicos
que se apresentavam. Vi bocas abertas
cantando junto, vi sorrisos de gente
sofrida que a Música de ontem abraçou
e acolheu. Vi gente emocionada. Vi gente
se arrepiando ao som dos tambores, aos

som das vozes lindas que ecoaram. Vi
chegar, debaixo de chuva, baluartes do
antigo Carnaval de Bo rda, vindo
prestigiar e apoiar a Locomotiva. Vi
gente de todas as idades, todos juntos,
num só canto. A noite de ontem foi
especial. Mais que especial. Foi um
marco qu e abriu as portas para o

Carnaval 2015, mas principalmente, abriu
as portas para um novo tempo de Música
para Borda da Mata. E tudo isto, no dia
22 de novembro, dia do Músico. Vida
longa à Locomotiva!
Maria Rita Costa Bertolaccini
Texto publicado na Página do
Facebook da Locomotiva da Alegria.

Festa de inauguração
do Barracão da
Locomotiva

Dr. João Paulo Coutinho de Moraes
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OAB/MG 104.368
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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

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

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

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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5ª Festa do Morango no Distrito dos Fernandes em Tocos do Moji atrai muitas pessoas
A iniciativa e as sementes lançadas por
alguns pioneiros do passado cresceram
e têm produzido frutos no presente,
sendo a atual Festa do Morango no
Distrito dos Fernandes uma realidade. A
Festa cresceu em organização, número
de atrações, barracas tí picas (com

produtos da terra) e Visitantes.
Neste ano a Festa se realizou nos dias
14, 15 e 16 de novembro. Sexta feira 14;
Desfile para a escolha da “Rainha do
Morango” às 21h seguido de som
eletrônico no Palco da Festa. Sábado 15;
Missa às 19h, Super Show com a Banda

XR9 “Banda Show” às 22h. Domingo 16;
Roda de Viola, com Violeiros da Região
às 11h, Desfile da Baby Moranguinho às
15h seguido de Show com Ana Flávia e
Gabriela.
As Vencedoras do Concurso “Baby
Moranguinho ” foram: 3º Lu gar,

“Garotinha” Maria Fernanda de Almeida
Faria – 01 aninho e 11 meses. 2º Lugar,
“Princesinha” Lara Pereira Costa – 05
anos. 1º Lugar, “Baby Moranguinho” –
Lívia Maria Alvarenga – 05 anos.
As vencedoras do Concurso para a
Rainha do Morango foram: 3º Lugar

“Madrinha” – Valesca Pereira Alves. 2º
Lugar “Princesa”– Júlia Mara da Silva. 1º
“Lugar Rainha” – Débora Eroane Fátima
Pereira Cândido.
ORGANIZAÇÃO: Comissão da Festa.
APOIO: Câmara Municipal, Prefeitura
de Tocos do Moji e Polícia Militar.

Fotos: José Vítor da Rosa

Os principais momentos da 5ª Festa do Morango no Distrito dos Fernandes em Tocos do Moji

Anuncie Aqui

Chamada Pública do Café – Tocos do Moji
Co m o o bjetivo de pro mo ver a
cafeicultura no Estado de Minas Gerais,
a EMATER-MG está participando de
uma Chamada Pública do Café, que teve
início em julho deste ano, e vai estender
po r t rês anos, i nt ensifi cando a
assistênci a t écnica na atividade
cafeeira.
Os trabalhos desenvolvidos através
dessa chamada pública irão beneficiar
todos os municípios onde a cafeicultura
seja expressiva dentro da agropecuária
mineira. O município de Tocos do Moji
está participando com um grupo de mais
de 20 produtores, porém, pretendemos
com esse trabalho atingir todos os
cafeicultores do município. Já foram
realizadas várias reuniões com os
benefici ári os, al ém de visitas nas
propriedades, de onde saíram ideias
importantes para o desenvolvimento da
at ivi dade cafeei ra. Uma das mais
importantes é a cri ação de u ma
associação de cafeicultores, que temos

FELIZ 2015!!!

Grupo de Produtores de Café de Tocos do Moji
a certeza, irá trazer muitos benefícios para
o setor, principalmente em relação à
comercialização do produto.
Com o apoio da Prefeitura de Tocos
do Moji, e com o grande interesse
demonstrado pelos produtores e seus
familiares, acreditamos qu e no sso
trabalho irá promover a cafeicultura do
nosso município, através da adoção de

no va tecnol ogi a, vi sando mai or
produção, melhor qualidade do produto
e sustentabili dade, resul tando em
au mento de renda e consequente
melhoria de vida das famílias rurais.
Engº Agrônomo José
de Fátima Bento
Técnico do Escritório da
EMATER de Tocos do Moji

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

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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Departamento de Assistência Social
de Borda da Mata lista famílias
que devem procurar a gestão do
Bolsa Família com urgência
As famílias relacionadas devem procurar a gestão do Programa
Bolsa Família em Borda da Mata no Departamento de
Assistência Social, das 11h às 17h.

Alunos iniciam curso
profissionalizante de Auxiliar
Ad minist rativo p elo
Pronatec em Borda da Mata
Mais uma turma deu início ao curso
profi ssi onalizante de Auxili ar
Administrativo em Borda da Mata. O
curso faz parte do programa do Governo
Federal Pronatec e é oferecido pelo
SEST/SENAT, com aulas de segunda a
quinta-feira, no Terminal Rodoviário.

Desde o início do programa, Borda da
Mata já ofereceu nove cursos
profissionalizantes e mais de 250 alunos
se profissionalizam em áreas como
Auxiliar de Farmácia, Inglês, Operador
de Co mputador, Auxili ares de
Contabilidade e Administração.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 24/2014
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado de Minas Gerais, para o fim de estabelecer
uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no perímetro urbano do Distrito do Sertãozinho, e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Edmundo Silva Júnior, Prefeito do Município sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1ºFica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado de Minas Gerais, nos termos
da minuta, anexo único desta Lei, com fundamento no art. 241 da Constituição da República de 1988 e na Lei Federal 11.445/
2007, para o fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços
públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário no perímetro urbano do Distrito do Sertãozinho.
§1º O Poder Executivo, por meio do Convênio de Cooperação a que se refere o caput, delegará ao Estado de Minas Gerais
a competência de organização dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
dentro do perímetro urbano do Distrito do Sertãozinho, nos moldes do art.8º da Lei nº 11.445/2007.
§2º O Convênio de Cooperação, a que se refere o caput, será celebrado pelo prazo mínimo de 30 (trinta) anos, prorrogável
por acordo entre as partes.
Art. 2ºFica o Poder Executivo autorizado a celebrar Contrato de Programa com pessoa jurídica integrante da Administração
Indireta do Estado de Minas Gerais com o objetivo de transferir, em regime de exclusividade, a prestação dos serviços
públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no perímetro urbano do Distrito do Sertãozinho,
estando dispensado de processo licitatório, nos termos do inciso XXVI, do art.24, da Lei Federal nº 8.666/1993.
§1º O Contrato, a que se refere o caput, será celebrado pelo prazo mínimo de 30 (trinta) anos, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.
§2º Extinto o Contrato de Programa, a assunção dos serviços e a reversão dos bens dar-se-ão após o prévio pagamento
das indenizações eventualmente devidas.
§3º . O Contrato de Programa referido no caput deste artigo deverá ser aprovado pelo Poder Legislativo Municipal.
Art. 3º A regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados no
Distrito do Sertãozinho, Município de Borda da Mata será realizada pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais ARSAE/MG, criada pela Lei Estadual nº 18309/2009.
Parágrafo Único Será garantida à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
do Estado de Minas Gerais ARSAE/MG independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira,
devendo a mesma atuar com transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade nas suas decisões.
Art. 4º Os Contratos de Programa referidos nesta Lei continuarão vigentes mesmo quando extinto o Convênio de
Cooperação a que se refere o art.1º, nos termos do art.13, §4º da Lei Federal nº 11.107/2005.
Art. 5º As autorizações de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º desta lei visam a integração dos serviços públicos municipais de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário ao sistema estadual de saneamento básico, devendo abranger, no todo
ou em parte, as seguintes atividades e suas respectivas infra-estruturas e instalações operacionais:
I.
captação, adução e tratamento de água bruta;
II.
adução, reservação e distribuição de água tratada; e
III.
coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários.
Art. 6ºO Convênio de Cooperação, a que se refere o art. 1º desta lei, deverá estabelecer:
I. os meios e instrumentos para o exercício das competências de organização, regulação, fiscalização e prestação
delegadas;
II. os direitos e obrigações do Município;
III. os direitos e obrigações do Estado; e
IV. as obrigações comuns ao Município e ao Estado.
Art. 7º Toda a edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso
desses serviços.
§1º Em caso de descumprimento da obrigação estabelecida no caput, o proprietário da edificação urbana ficará sujeito às
seguintes sanções a serem aplicadas pelo Poder Executivo Municipal:
I.
multa diária no valor de 2% (dois por cento) do valor da Unidade Fiscal do Município;
II.
intervenção do imóvel.
§2º Caberá à prestadora dos serviços notificar o proprietário da edificação urbana, por meio de carta postal, com aviso de
Recebimento (AR) ou outro meio eficaz quanto ao descumprimento do estabelecido no caput.
§3º A sanção de intervenção será aplicada quando, na edificação permanente urbana não conectada às redes públicas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis, estiver realizando captação de água ou disposição de
esgoto de modo inadequado.
§4º Na hipótese de intervenção a edificação permanente urbana, deverá o Poder Executivo Municipal realizar as
providências necessárias para a regularização do imóvel, devendo o custo de tais procedimentos ser cobrado do proprietário.
§5º A sanção de intervenção, aplicada a juízo do Poder Público, não poderá perdurar por mais de 90 (noventa) dias e a de
multa, que será arrecadada pelo Município, terá destinação exclusiva à melhoria dos serviços de saneamento.
§6º Decreto do Executivo regulamentará o presente artigo, devendo ser garantido contraditório e ampla defesa aos
imputados.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 21 de julho de 2014.

Proposição de Lei nº 25/2014

Curso de Auxiliar
Administrativo
pelo Pronatec

“Dispõe sobre abertura de crédito especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art.1°-Fica autorizado a abertura, no corrente exercício, de crédito especial, no valor de R$ 146.250,00 (cento e quarenta e
seis mil , duzentos e cinquenta reais),conforme especificação abaixo:
02-PREFEITURA MUNICIPAL
0206-DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
020601-ADMINISTRAÇÃO GERAL
02060104-ADMINISTRAÇÃO
02060104122-ADMONISTRAÇÃO GERAL
020601041220001-APOIO ADMINISTRATIVO
020601041220012.020-Manutenção do Departamento de Obras
449052-Equipamentos e Material Permanente- MIDEAG......R$ 146.250,00
Art.2°-Os recursos utilizados para abertura do crédito mencionado no artigo primeiro serão provenientes do excesso de
arrecadação de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Art.3°-Fica autorizada a abertura de crédito suplementar, na referida dotação,nos termos do artigo 43 da lei federal 4320.
Art.4°Revoga-se as disposições em contrário , entrandoo a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 29 de julho de 2014.

Proposição de Lei nº 27/2014
“Autoriza o Município de Borda da Mata a participar de consórcios públicos e dá outras Providências”
Faço saber que a Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Edmundo Silva Junior, Prefeito do Município
sanciono a seguinte Lei:
Art.1°- Fica o Poder Executivo do Município de Borda da mata autorizado a participar de consórcios públicos, podendo,
para tanto, formalizar Protocolos de Intenções com os demais entes da Federação.
§1°- O Município participará de consórcios públicos que se constituírem sob a forma de associação pública;
§2°- A autorização prevista neste artigo dispensa a ratificação, por lei , de protocolos de intenções a serem firmados pelo
Poder Executivo para a constituição de consórcios públicos , nos termos da Lei Federal n° 11.107/05;
§3°- As minutas dos protocolos de intenções deverão ser encaminhadas ao poder Legislativo Municipal para conhecimento
e acompanhamento;
§4°- Os protocolos de intenções deverão ser publicados na imprensa oficial quando se converterão em contratos de
consórcio público.
Art. 2°- Os Objetivos consórcio público serão determinados pelos entes da Federação que consorciarem, observadas as
competências constitucionais a elas atribuídas.
Art. 3°- Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial para atender á celebração de contratos de rateio
com os consórcios públicos , podendo este ser suplementado, se necessário , devendo ser consignadas, nas leis
orçamentárias futuras, dotações próprias para a mesma finalidade.
§1°- O de rateio será formalizado em cada exercício financeiro a seu prazo de vigência não será superior ao das dotações
que suportam, com exceção dos contratos que tenham por objetivo exclusivamente projetos consistentes em programas e
ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros
preços públicos.
§2°- É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para atendimento de despesas genéricas,
inclusive transferências ou operações de crédito.
Art.4°- O Município deverá adequar a sua participação em consórcios aos ditames desta Lei e da Lei Federal n° 11.107/05.
Parágrafo Único – Para fins deste artigo, deverá a Associação, a qual o Município pretende formalizar o consórcio, ter sua
personalidade Jurídica como Associação Publica, nos termos da Lei Federal 11.107/05.
Art.5°- As associações Públicas de natureza autárquica criadas a partir desta Lei, integrarão a administração Pública
indireta do Município, nos exatos termos da Lei Federal n/ 11.107/2005.
Art.6°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata, 19 de agosto de 2014.
BENEDITO PEREIRADE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

