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Promoção de
Cimento à partir de
Novo Plantão de
R$19,90 à vista
Vendas no GRUPO IPÊ
para retirar no
depósito.
13 de Junho

VEM AÍ:

Compromisso da Ipê no Mês de Junho.Traga seu orçamento
de laje e garantimos melhores preços!!!*

*Consult e regulament o na loja
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BORDA DA MATA ACIBM – com sede a Rua Herculano Cobra, 361, Centro desta cidade de Borda
da Mata – MG, obedecendo ao Estatuto Social da Entidade , CONVOCA a
todos os seus associados quites com a tesouraria e no gozo de seus direitos
para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar no dia 03 de Junho
em sua sede social no endereço acima mencionado sendo a primeira
convocação às 10:00 horas e não havendo o quórum necessário uma segunda
convocação às 11:00 horas com horário previsto para encerramento até às
13:00 horas para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
ELEGER o CONSELHO de ADMINISTRAÇÃO e o CONSELHO FISCAL da
Entidade para o mandato de 2015/2016.
O registro de chapas deverá ser feito até o dia 08 de Junho (segunda-feira).
Horário de funcionamento da ACIBM:
Segunda à Sexta: 09:00 às 17:30 horas.
BORDA DA MATA, 20 DE MAIO DE 2015

O Atleta Michel Rosa, de 15 anos de
idade, foi um do s dest aqu es na
escolinha União Bordamatense nas
avali açõ es fei ta pelo treinador e
avaliador Careca Paiva. Sendo assim, o
atleta foi selecionado para ficar uma
semana em teste em Valinhos-SP, onde
também outro atleta da escolinha União
Bordamatense, Douglas, de Extrema –
MG
foi esco lhi do pelo seus
desempenhos nas avaliações. Em julho,
os do is
vão se apresent ar
definit ivamente no cent ro de
treinamento em Valinhos .
“Agradecemo s ao s treinadores ,

Centro de
Treinamento em
Valinhos-SP
BINO E PIRINA e ao Professor
TIAGUINHO e também o treinador e

Alunos da Escolinha União
Bordamatense participam de
avaliação do Milan da Itália
Professor da escolinha Tiago Henrique
Fabrício Lopes que cursa Educação
Física conseguiu agendar um teste de
cinco dias para o atleta no Parque São
Jorge em uma avaliação para o time do
Corinthians em setembro de 2015.
O atleta já vem sendo monitorado pelo
treinador e avaliador Careca Paiva da
cidade de Valinhos-SP que também
monitora os alunos em destaque da
escolinha União Bordamatense.

Os Atletas Michel Rosa e João Victor
Martins Martinotti foram selecionados
na peneira feita pelo FRAGATA, time
do Rio Grande do Sul, sócio do ROMA
da Itália. Na foto ao lado mostra o
empenho dos treinadores da escolinha
de futebol União Bordamatense Tiago
Lopes, Bino e Pirina para a formação de
atletas que tem o sonho de ser jogador
de futebol profissional e para essa
conquista contaram também com a ajuda
do professor Luan Paiva que tem uma
escolinha de futsal na cidade de Ouro
Fino. Com a parceria do ESPAÇO
FUTSAL e UNIÃO BORDAMATENSE
esses atletas terão mais facilidade e mais
apoio para as próximas avaliações.

Michel e João
Victor com os
treinadores

Jogador de apenas 16 anos de Borda da
Mata está treinando no Avaí em Florianópolis
O Atleta Willian de Oliveira Elias, filho
de Anderson Emanoel Pereira Elias e
Patrícia Pereira de Oliveira, nascido em
06/01/1999, atleta com passagem de dois
anos pelo time da Ponte Preta e depois
voltando a Borda da Mata e se juntando
a Escol inha de Fut ebo l Uni ao
Bordamatense para ajudar a escolinha a
conquistar o primeiro Campeonato
Regional na cidade de Estiva, sendo
campeão com a categoria sub 15, assim

Treinadores com
Fábio Henrique
em Monte Sião

Mais de 30 alunos da Escolinha
União Bordamatense participam
de peneirão do Santos F.C.

dias 16 e 17 de maio.
Os Treinadores Tiago Lopes, Bino e
Pirina aparecem na foto junto com os
avaliadores e ex- jogadores do Santos
FC , Juary e Lima..

William continuou aqui em Borda da
Mata treinando forte com a Escolinha
União Bordamatense esperando novas
oportunidades. Aualmente, o atleta está
em Florianopolis atuando pela equipe do
AVAI.F.C.
O Professor da escolinha Tiago Lopes
diz que o atleta Willian foi um dos
exemplos para incentivar as categorias
mais novas que tem o sonho de serem
jogadores de futebol profissional.

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

Jogador Wilian de Oliveira
Elias que está no Avaí

A escol inha de fut ebo l Uni ão
Bordamatense levou mais de 30 alunos
da esco linha para parti ciparem do
peneirão do Santos FC na cidade de
Pouso Alegre no Estádio do Mandu nos

avaliador CARECA PAIVA por estarem
nos apoiando”, dizem os atletas.

Dois garotos da Escolinha União Bordamatense
chamam a atenção da equipe do Roma na Itália

JANSEN JEAN DOS SANTOS COSTA
Presidente ACIBM

A Esco linha de Fut ebol UNIAO
BORDAMATENSE levou seus atletas
para uma avaliação do MILAN.F.C. da
Itália no centro de treinamento do Oscar
em Monte Sião e entre eles, estava Fabio
Henrique Santos Andrade Silva, filho
de Tânia Pereira dos Santos e Rafael
Andrade Silva, de apenas 9 anos de
idade qu e vem se destacando na
escolinha de futebol e também nas
avaliações e peneiras pela região. O

Dois atletas da Escolinha de Futebol União
Bordamatense vão treinar em Centro de
Treinamento em Valinhos-SP

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

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

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
Definitivamente tamanho não é desculpa pra você não praticar esportes. Veja a
MENTIRA, por exemplo. Mesmo com perna curta corre que é uma beleza.
Tainah Ferreira

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata

T RIB UNA
PO PULAR LT D A

Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

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

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Previsão do Calendário de circulação
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Convido você e sua família para essa grande Festa do Peão em Tocos do Moji!!!

CRAS de B om Repouso está em novo endereço e junto
c o m o C A S I t e m d e s e n v o l v i d o d i v e rs a s a t i v i d a d e s i m p o rt a n t e s

Novo local do CRAS e do CASI de Bom Repouso

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bom Repouso

Projeto Cinema na Praça de Bom Repouso
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),
de Bom Repouso, está a todo vapor funcionando em
novo endereço, ou seja, na Rua Tiradentes nº 20 na Vila
Nossa Senhora do Rosário e já deu inicio as suas
atividades com os trabalhos para crianças através do
CASI (Centro de Atendimento Sócio Infantil), para os
grupos de convivência e fortalecimento de vínculos com
reuniões de pais e também com o grupo Vivendo e
Aprendendo na Digna Idade que antes funcionava no
Clube Literário, somente nas quartas-feiras e agora na
segunda, terça e quarta, iniciando às 13h30 na própria
sede do CRAS (lembrando que o grupo que acontecia
no Clube Literário não acontecerá mais lá e sim na Sede
do CRAS). Outro evento importante foi e campanha
contra o abuso e exploração sexual de criança e adolescente com o cinema na praça que contou com a
participação de centenas de pessoas que, além de serem conscientizadas sobre toda esta problemática,
também pode assistir um filme bem divertido. Outro evento importante foi a Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente que contou com presença e colaboração da Polícia Militar e da
Escola Municipal e Estadual onde foi abordado várias questões sobre a criança e adolescente e também
sobre as drogas que vem assolando as crianças e os jovens.

Inscrições para eleição dos
Conselheiros Tutelares de Bom
Repouso foram prorrogadas até 22 de junho
Atividades do
Grupo Vivendo
e Aprendendo
na Digna Idade
em Bom
Repouso

Estão abertas as inscrições eleição de escolha dos Conselheiros Tutelares de Bom Repouso. Os interessados devem
procurar o CRAS das 9h às 16h, munido de cópia de documentos pessoais, como RG, CPF, carteira de trabalho, titulo de eleitor
com comprovante da última votação e histórico escolar. E para os do sexo masculino, carteira de reservista, conta de luz ou
água. As inscrições que venceriam dia 22 de maio será prorrogada para 22 de junho.
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Prefeitura de Bom Repouso calça
acesso do Loteamento Luiz Batista
da Costa ao Portal de entrada da cidade
Fotos: Ederson dos Santos

Igreja Nossa Senhora Aparecida
no bairro Boa Vereda de Cima,
em Bom Repouso, ganha
reforma e nova decoração
A
Igreja
N o s s a Foto: Ederson dos Santos
Se nh o r a
Aparecida no
bairro Boa
Vereda
de
Cima, em Bom
Repouso,
passou por um
b o n i t o
trabalho de
reforma
e
decoração. O
Presidente da
Câmara de
Bom Ederson
do s Santo s,
que reside no
b a i r r o ,
parabeniza o
tesoureiro
R u t i e l e
Mariano e sua
mãe Rosil da
Mariano pelo
excel ente
t r abal ho .
“Parabéns
pelo belíssimo
trabal ho que
foi realizado
em nossa linda igreja , acima de tudo com muita dedicação e transparência com
nossa comunidade. Deus abençoe vocês”, conclui Ederson.

A Prefeitura de Bom Repouso continua realizando diversas obras no município, tanto na zona urbana como na zona rural.
Dentre elas, pode se destacar neste mês de maio o calçamento que dá acesso ao Loteamento Luiz Batista da Costa até o portal
de entrada na cidade. Essa obra está quase concluída.
Já na zona rural, dentre outras, destaque para a excelente manutenção na estrada do bairro Boa Vereda de Cima e Ponte Nova.

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

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

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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Servidores Municipais de Tocos do Moji
ganham recomposição salarial de quase 9%
A Prefeitura de Tocos do Moji, através
da Lei nº 649/20 15, concedeu aos
Servidores Públicos Municipais uma
recomposição dos vencimentos dos
funcionários municipais no percentual
de 8,84%. De acordo com o Prefeito
Toninho Rodrigues, mesmo com a crise
que o país atravessa e a diminuição da
arrecadação das Prefei tu ras, ele
concedeu esse valor porque, além de

reconhecer a importância da valorização
dos servidores municipais para o bom
andamento de uma administração, ele
tem feito uma administração também
voltada para a valorização do dinheiro
público, isto é, sem desperdícios, atento
as necessidades da população, sem
onerar a qualidade dos serviços e com
isso, consegue valorizar os maiores
parceiros de uma administração pública,

que são os funcionários.
No artigo 1º da referida Lei diz: “ Fica
co ncedi do a recomposi ção dos
vencimentos dos servidores públicos
municipais, no percentual de 8,84%(oito
vírgula oitenta e quatro por cento) sobre
a remuneração mensal de cada servidor,
seja ele efetivo, ocupante de cargo em
co missão, ocu pante de função
gratificada ou contratado.”

Bordamatense recebe Título de
Cidadão Honorário da cidade
de São Sebastião do Paraíso
O bordamatense João Paulo Toledo
Gomes que é Docente e Gestor do
IFSULDEMINAS – Campus Passos, foi

Senador José Bento é o nome do Aeroporto
Internacional de Cargas e Passageiros de Pouso Alegre
O primeiro aeroporto privado do país
já tem nome. Aconteceu no dia 14 de
Maio a apresentação do Projeto do
Aeroporto Internacional de Cargas e
Passageiros de Pouso Alegre “Padre
Senador José Bento Leito Ferreira de
Mello”.
O nome é uma homenagem ao Senador
José Bento, que em 1834 foi escolhido
pel a regênci a para ser Senador do
Império. Em Pouso Alegre fundou um
tipografia na qual, entre outras imprimiu
um jo rnal peri ódico denominado
“Pregueiro da Constituição”. Foi nessa
mesma tipografia que se imprimiu pela a
primeira vez no Império, o projeto da
nossa Constituição Política, a qual é
conhecida hoje como “Constituição de
Pouso Alegre”.
A cidade de Senador José Bento
também foi uma homenagem a esse
ardoso político do Partido Liberal. O
Prefeito da cidade de Senador José
Bento , F lávio de Souza P int o foi

Reunião de
apresentação
do nome de
Senador
José Bento
convidado de honra da Prefeitura de
Pouso Alegre para a apresentação do
projeto que aconteceu no Marques Plaza
Hotel.
Para o Prefeito Flávio, a homenagem é
merecedora pelo o grande político que

agraciado neste mês de maio com o
Título de Cidadão Honorário Parainse
(São Sebastião do Paraíso-MG).
“Gostaria de agradecer a homenagem
recebida da Cidade de São Sebastião do
Paraí so, at ravés do Secretário de
Educação Cícero Barbosa e do Vereador
Jo sé
Lui z
das
Graças.
Fico muito honrado em receber o Título
de Cidadão Honorário Paraisense e
principalmente por saber que estamos
contribuindo com o desenvolvimento e
fortalecimento da educação desta região.
Esta homenagem só refo rça no sso
trabal ho e compro misso enquanto
docente e gestor do IFSULDEMINAS Câmpus Passos,” agradece João Paulo.

Título recebido por João Paulo:
João Paulo de Toledo Gomes

foi o Padre Senador José Bento e um
passo importantí ssimo para Pouso
Alegre e região, pois vai atender uma
demanda regional e nacional, reduzindo
os cu st os de pro du ção de muit as
empresas.

Cras e PSF realizam palestra sobre drogas
no Barro Amarelo em Borda da Mata
A comunidade do bairro Barro
Amarelo em Borda da Mata participou,
na noite de 13/05/2015, de um evento
promovido pelo Programa Estratégia

Saúde da Família que atende o bairro.
Na ocasião, a enfermeira Joyce do Couto
Martins falou sobre a definição de
drogas.

O psicólogo da Cras, Valdecir Vieira e
o assistente social, Luciano Silva falaram
sobre as conseqüências do uso das
drogas em família e na sociedade.

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

Participantes de Palestra sobre Drogas no Barro Amarelo

Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida.
Platão

Prefeitura de Borda da Mata adquire veículo
para o Lar Monsenhor Pedro Cintra

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

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
O Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata recebeu um veículo 0 km na primeira semana de maio de 2015. De
acordo com a direção do Lar “o carro será de grande valia para o conforto, bem estar e o mais importante, irá oferecer
mais agilidade nos serviços prestados aos moradores.”

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
PM Junqueira
Dois ladrões roubam 500 reais de
um motoboy no Bairro Santa Rita
No dia 10 de maio, a PM de Borda da Mata foi acionada, via 190, onde
segundo informações havia ocorrido um roubo no bairro Santa Rita. Em
contato com a vítima esta relatou que ao realizar uma entrega no endereço
do fato, foi abordada por 02 indivíduos, os quais estavam encapuzados e
sendo que um destes, portando uma faca, a ordenou para que entregasse
a pochet, a qual continha aproximadamente R$500,00 em dinheiro,
evadindo em seguida em desembalada carreira se embrenhando em um
pasto próximo ao local. Foi realizado rastreamento, contudo sem êxito.
Segundo a vítima, provavelmente os autores simularam uma entrega, uma
vez que esta não localizou o endereço informado na ligação. Os autores
aparentavam serem ad olescentes, sendo um de estatu ra alta
aproximadamente 1,70 e outro com aproximadamente 1,60 de altura,
ambos magros.

No mês de Março a Associação Comercial e Industrial
de Borda da Mata em parceria com o SEBRAE concluiu o
PAT II – Programa de Alavancagem Tecnológica, que
visa maior sustentabilidade e competitividade para as
empresas. O Programa deseja despertar o empresário para
a necessidade de o rgani zar melhor seu processo
industrial, criar mudanças e diferenciais que permitem às empresas dar um salto tecnológico.
O programa estimula e motiva os empresários a absorver os conhecimentos necessários para a implantação de
conceitos de gestão industrial, tendo em mente a necessidade de busca contínua de mudanças e inovações nos
processos produtivos. O programa possui quatro módulos (estrutura do produto, programação e controle de produção,
fluxo de fabricação e arranjo físico) e duração total de 4 semanas, incluindo atividade de treinamento e consultoria para
as empresas participantes.
É com muito gosto que nós da ACIBM agradecemos todas as empresas participantes, Embalagens Souza, Digital
Camisetas, Patty Pijamas, Pesitex, Pijamas Martins, Vento Solar, Bema Confecções, Cecília Malhas, Carlos E. F. Gonçalves
ME, Cortiminas, Gamma Têxtil, Tecelagem Couro & Cor, DBorda Artesanato, JC Art Minas, Fibrasil, Volpe Têxtil, AC
Nova Borda, Comercial Têxtil e Carol Decorações.
Agradecemos também o Sr. Júlio C. D da Mata, representante do SEBRAE na Microrregião de Pouso Alegre; Tata
Beraldo, analista técnica do Sebrae Minas, a Sr.ª Maria Antônia R. L. Lobo, consultora e instrutora do Sebrae que
ministrou o programa PAT com grande afeição e equipe da ACIBM, Rafaela Almeida (Secretária Executiva), Fátima Abreu
(Secretária Adjunta) e o Presidente Jansen Costa.

Polícia Militar de Borda da Mata
intensifica o patrulhamento
escolar e prevenção de uso e tráfico
de drogas próximo às escolas
No dia 19 de maio, durante Operação Patrulha Escolar, visando coibir
o tráfico de drogas nas imediações da Escola Estadual Lauro Afonso
Megale, a PM deparou com uma motocicleta de cor preta ocupada por
dois indivíduos. Ao serem abordados foi encontrado no bolso da calça de
um deles, 06 buchas de maconha embaladas para o comércio. Diante o
exposto os autores foram presos por tráfico de drogas e conduzidos a
Delegacia de Polícia. A motocicleta foi apreendida e recolhida ao Pátio
credenciado pelo DETRAN.
Em continuidade a Operação, a PM deparou com um indivíduo em
atitude suspeita que ao avistar a viatura tentou dispensar um cigarro de
maconha no chão. O indivíduo foi abordado e conduzido até a Delegacia
de Polícia juntamente com a droga apreendida.
No dia 25 de maio, durante realização de mais uma Operação Patrulha
Escolar visando coibir o tráfico de drogas nas imediações da Escola
Estadual Lauro Afonso Megale, a PM obteve êxito em abordar um menor
no interior da escola, sendo que com este foi localizado 01 cigarro e 01
bucha de maconha. Diante o exposto o menor e a droga foram apreendidos
e levados até a Delegacia de Polícia.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 05/2015
“DA-SE A DENOMINAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA RITA AO NOME DO SR. CARLOS EDUARDO DOS
SANTOS BORGES (CADU).”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominada “UBS – CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BORGES (CADU)” a UBS do Bairro Santa Rita.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 27 de fevereiro de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 06/2015

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

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

A Religião é tão boa companheira na
adversidade como excelente
conselheira na ventura.
Marquês de Maricá

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

“Concede a revisão geral anual dos subsídios dos Agentes políticos do Poder Executivo Municipal.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais faz saber que a câmara Municipal de Borda
da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, correspondente
a 7,70 (sete vírgula setenta por cento), conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), incidentes
sobre os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e cargos comissionados do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2015.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 26 de março de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 07/2015
“Concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais faz saber que a câmara Municipal de Borda
da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, correspondente
a 7,70 (sete vírgula setenta por cento), conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), incidentes
sobre vencimento ou provento básico dos servidores públicos municipais ativos e inativos e cargos comissionados.
Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2015.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 26 de março de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 08/2015
“Autoriza a Administração Municipal a conceder reajuste do “cartão alimentação” dos funcionários púb licos
municipais e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e eu,
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece o reajuste do “cartão alimentação” dos funcionários públicos municipais de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo a reajustar o “cartão alimentação”, dos servidores públicos municipais, em
percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor atual deste benefício.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 26 de março de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Distritos Cervo e Sertãozinho
vão ter coleta seletiva do lixo
O projeto Coleta Seletiva do Lixo
Reciclável em Borda da Mata começou
em março de 2014 por meio de uma
parceria da Prefeitura e uma usina de
reciclagem do município. A coleta
acontece duas vezes por semana em
todo o município.
De acordo com o responsável pela
coleta seletiva em Borda da Mata, Eliseu
Carlos Moreira, cerca de seis caminhões
de material reciclável são recolhidos toda
semana. Para Eliseu, a população está
colaborando muito “o Bairro Santa Rita
está de parabéns, é onde coletamos mais
material reciclável na cidade, mas em
todo o município, os moradores estão
ajudando o meio ambiente e a usina de

reciclável.”
Com o sucesso do projeto, a coleta
será ampliada e os distritos Cervo e
Sertãozinho vão receber o caminhão da
recicl agem toda segunda-fei ra. No
período da manhã, a coleta seletiva do
lixo será no Cervo e no período da tarde,
será no Sertãzinho.
Para separar o lixo e dar destino correto
aos resíduos produzidos diariamente,
basta ter duas lixeiras em casa: uma para o
lixo orgânico (restos de comida, cascas de
frutas e legumes, folhagens, guardanapos,
etc.) e outra lixeira para tudo o que pode
ser reaproveitado, como embalagens
plásticas, garrafas de vidro e plástico,
latinhas de alumínio, papel, papelão, etc.

Responsável
pela coleta
seletiva nos
Distritos

Secretaria de Saúde de
Borda da Mata realiza
evento sobre saúde mental
Na noite de 21/05/15, profissionais da
saúde, representantes de instituições do
município, como Conselho Tutelar,
Educação, Igreja e pacientes de Saúde
Mental de Borda da Mata participaram
do evento que comemora o dia da Luta
Antimanicomial.
A psicóloga responsável pelo serviço
de Saúde Mental da Prefeitura de Borda
da Mata, Mari a Amélia Gouvea
Guilherme, falou sobre o movimento
comemorado em 18 de maio, que trata
sobre as alternativas de tratamento aos
pacientes de saúde mental, os quais
devem receber medicação e viver em
harmonia com a família e sociedade. Na
ocasião, a secretaria de saúde, Nádia
Maria dos Santos Pádua ressaltou a

importânci a da participação dos
pacientes e profissionai s nas
discussões acerca da melhoria da oferta
dos serviços de saúde no município.
Maria Amélia destacou que há muito
preconceito com os pacientes de saúde
mental, o qual existe desde a Idade
Média. No entanto, é necessário o
entendimento da sociedade dos
tratamentos exist entes para que o
paciente tenha qualidade de vida.
Adoecer de um transtorno mental e
tão natural quanto os dizeres do verso
do poeta Caetano Veloso “de perto
ninguém é normal”. É preciso repensar
o cuidado com esses semelhant es,
respeitando as diferenças e ao mesmo
tempo combatendo o preconceito.

Funcionários da Prefeitura de Borda
da Mata recebem uniformes e
equipamentos de proteção individual
O Departament o de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata tem 53
funcionários que fazem a manutenção
do município, como a coleta do lixo,
calçamentos de ruas, l impeza e
cascalhamento de estradas rurais, além
de obras nos prédio s munici pai s,
inclu indo serviços elétrico s, de
marcenaria, entre outros.
Os uniformes são parte do Programa
de Prevenção dos Riscos Ambientais
(PPRA) desenvolvido para a Prefeitura
e foram confeccionados de acordo com

as at ivi dades execu tadas pelo
Departamento. De acordo com a técnica
de Segurança do Trabalho, Celiani
Barbo sa Ri bei ro, o objet ivo dos
uniformes profissionais é proteger o
trabalhador contra os riscos mecânicos,
térmi cos, quí micos e elétrico s. As
roupas contem faixas refletivas no tórax,
braços e pernas e foram confeccionadas
em 100% algodão.
A entrega dos uniformes foi realizada
no final do mês de abril pela técnica de
Segurança do Trabalho, Celiani e pelo

diretor do Departamento de Obras, Luiz
Malvacine Rodrigues.
Além dos uniformes, os funcionários
recebem periodicamente Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs), como
luvas, botinas de segurança, botas em
PVC, capacete de segurança, óculos de
proteção, protetor auricular, cinto de
segurança, protetor solar, creme de
proteção para mãos/pele e uniforme de
eletricista de acordo com a norma
regulamentadora NR10 do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Secretário de Obras, Luiz Malvacine entregando os uniformes

Prefeitura de Borda da Mata investe mais de meio
de milhão de reais em obras de iluminação pública
Nos últimos dois anos, a Prefeitura de
Borda da Mata contratou serviços de
iluminação da Cemig no valor de R$
506.625,52. São obras de extensão da
rede de distribuição com a instalação de
postes de concreto equipados com
co nju nt o de i luminação pública,

substituição de braços, luminárias e
lâmpadas.
Todo o município está recebendo as
obras de melho rias na iluminação
pú bli ca. Há o bras conclu ídas, em
andamento e aguardando execução nos
bairros Santa Rita, Santa Cruz, São

Benedito, Cervo, Nossa Senhora de
Fátima, Santo Antônio, Santa Terezinha,
Nossa Senhora Aparecida e Centro.
Os servi ços foram cont rato s da
Cemi g e pagos co m as t axas de
i l umi nação pú bl i ca pagas pel a
população.

Uma das obras de iluminação pública no município

Evento sobre
Saúde Mental
promovido pela
Secretaria de
Saúde de Borda
da Mata

Avaliação especial de futebol no dia 07 de junho em Borda da Mata,
a partir das 8h, no estádio municipal Waldir de Melo, com o treinador e
avaliador Careca Paiva que representa vários clubes do Brasil e do Exterior,
inclusive, alguns grandes como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio,
Internacional, Palmeiras e do México, Querétero e Chibas. Os atletas
avaliados serão os nascidos entre 1998 e 2004.
Contatos: Pirina – 9920-3101; Thiaguinho – 9867-1362; Bino – 9882-9857.
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Cras realiza bingo no Lar
Monsenhor Pedro Cintra
toda segunda-feira
Toda semana, sempre na segundafei ra, às 14 h, a equi pe do Cras
Sebastiana Marques de Borda da Mata
realiza o bingo com os idosos no Lar
Monsenhor Pedro Cintra. O momento
de diversão acontece no refeitório da
instituição e sorteia brindes simbólicos
que são provenientes de doações.

Blogs da Creche e Cemei em Borda
da Mata relatam dia a dia das escolas

Para quem entrou na melhor idade,
pode participar do Bingo do Cras. Para
qu em ainda não ent ro u e qu er
colaborar, é só doar prendas. os idosos
do Lar agradecem a companhia e o
presente! Qualquer tipo de brinde que
sirva para idosos ou idosas é bemvindo.

A Creche Madre Tereza de Saldanha e o Cemei
Professora Ana Maria Cabral dos Santos atendem
mais de 400 crianças de 0 a 5 anos de idade em
Borda da Mata. As atividades da Educação Infantil
são todas registradas e relatadas nos blogs das
instituições.

Com os endereços virtuais www.crechemadreterezadesaldanha.blogspot.com.br e
www.cemeianacabral.blogspot.com.br os pais dos alunos e toda a comunidade podem
acompanhar as atividades das escolas.

Bingo do CRAS no Lar Monsenhor Pedro Cintra
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Cras realiza oficina de fotografia para crianças no Bairro Santa Cruz em Borda da Mata
Durante o mês de maio, as 20 crianças,
de 10 e 11 anos, que participam do
Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos do Cras Sebastiana Marques
no Bairro Santa Cruz serão estimuladas
a olhar o bairro com olhos críticos a fim
de perceber suas belezas, necessidades
e potenciais.
A oficina, oferecida pela jornalista
Edna Motta, faz parte do projeto “O

bairro em que vivemos”, desenvolvido
pel o Servi ço de Convi vênci a e
Fortalecimento de Vínculos.
Através da fotografia, a visão desse
grupo será registrada e exposta ao final
do projeto. Os encontros do Serviço
no bairro Santa Cruz acontecem às
quartas e sextas e são conduzidos pela
agent e social Marcela Go nçal ves
Machado.

Jornalista Edna
Motta durante
Oficina de
Fotografia e
abaixo os
participnates
deste trabalho

A Fotografia não fala (forçosamente)daquilo que não é mais, mas apenas e com certeza daquilo que foi.
Roland Barthes

Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

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

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

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata
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Alunos da Rede Municipal de Borda da Mata participam
de coroação na Basílica durante o m ês de maio
Em maio é comemorado o mês de
Mari a na Igrej a Cat ó l i ca. Nest e
período, após as missas da Basílica
de Borda da Mata, a imagem de Nossa
Senhora Carmo é coroada.
Os al u no s da rede mu ni ci pal
participaram de seis das coroações.

No domi ngo, dia 03/0 5, foram as
crianças do CEMEI Professora Ana
Mari a Cabral do s Sant o s qu e
coroaram. No dia 16/05, foi a vez dos
alunos da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra que coroaram. Após a
missa das 10h30min de domingo, dia

17/0 5, Nossa Senhora foi coroada
pelos estudantes da Escola Municipal
Antônio Marques da Silva. Na noite
de domingo foi a vez das crianças da
Creche Madre Tereza de Saldanha. No
sábado, 23/05, os alunos da Escola
Municipal Professora Diva Ribeiro

dos Santos fizeram a coroação e no
dia 31/05, foram os alunos da Escola
Municipal Francisco Souza Costa.
A imagem também foi coroada pelos
alunos do Colégio Nossa Senhora do
Carmo e Esco l a E st adu al Lau ro

Afo nso Megal e, Coral Catequ ese
“Jesus nos Conduz”, Guarda Mirim
Irmã Martha, coro inhas e acólitos,
equipes de Nossa Senhora e outras
crianças que manifestaram interesse
e procuraram o escritório paroquial
para participar.

Coroação feita pelos
alunos da E.M.
Professora Diva
Ribeiro dos Santos

Coroação
feita
pelas
crianças
do
Cemei

Coroação
feita pelas
crianças
da Creche

10 Formas de Enxergar
Melhor o Mundo!
“Não tem um bom exemplo a seguir?
Seja você o próprio exemplo!”
01. BBBs conquistam fama, mas
não sucesso.
02. Não é verdade que para crescer
profissionalmente ou até fazer fortuna
é preciso abandonar a família.
03. Ricos não são pessoas más e
pobres não são pessoas boas (não há
regras para o tamanho do bolso).
04. O capitalismo não é o culpado
pelo mal da humanidade. Este é fruto do
próprio ser humano e seu egoísmo.
05. Socialistas não são menos
egoístas e nutrem suas ambições com a
mesma voracidade que consumidores
em shopping centers.
06. Diploma não garante sucesso,
mas aumenta suas chances de alcançálo . Chances maio res não garante
sucesso assim como chances menores
não excluem o sucesso.
07. Os melhores resultados, na
maioria das vezes, não vêm dos
talentosos e sim daqueles que possuem
maior equilíbrio emocional.
08. O Brasil, apesar da eterna
“bu rocracia que mat a a meta”, da
tolerância (até aqui pelo menos, pois
está mudando...) para com os corruptos
e gestores públi cos de péssi ma
qu alidade e alto s i mpostos, é um
excelente mercado, entre os maiores do
planeta.
09. A mentalidade determina o

comportamento... O comportamento
determina a criação de novos hábitos...
Os hábitos determinam resultados em
todos os setores da vida. Ou seja, os
resultados são simplesmente nossa
forma de pensar.
10. Compartilhar conhecimento
não tem preço. Em 20 anos realizando
palestras, 10 anos do nosso boletim
semanal, em mais de 1000 jornais
semanais, levar uma mensagem de
al ent o, de empreendedori smo, de
motivação para vida é algo que ao ser
experimentado enche o co ração de
alegria. Espero que você também leve
adiante.
Estes conceitos foram baseados no
livro Geração de Valor do escritor Flávio
Augusto da Silva, um senhor livro, um
senhor empreendedor.
Pense nisso, um forte abraço e esteja
com Deus!

Coreto vai receber show do Nerso da Capitinga
durante Festa do Milho em Borda da Mata
A 1 0ª F est a do Mi lho de Bo rda
da Mat a, promovida pel a Paró qu ia
Nossa Senho ra do Carmo co m o
apo i o da P refei t u ra M u ni ci p al ,
aco nt ece de 03 a 07 de ju nho e j á
se to rno u t radicio nal na região por
ser u ma fest a famil i ar e servir as
del ícias do mi lho , preparadas po r
v o l u n t á r i o s d a s co m u n i da d e s
cat ól icas, em pro l da Igreja.
E s te ano a f es ta t em u ma
no vi d ade , no sáb ado , 0 6 / 0 5 , o
hu mo ri st a Pedro Bi smarck em seu
perso nagem mai s famoso “Nerso
d a Ca pi t i n ga ” s e ap re s en t a n o
Coret o Ageno r de Mell o a parti r
das 2 2h.

* Gilclér Regina – Palestrante com
experiência em vendas, varejo, atacado,
liderança e motivação. Escritor com 10
livros editados. Muitos eventos de
CDLs e ACEs em todo país. Mais de três
milhões de livros vendidos. Sua palestra
mostra que pessoas estão vencendo nas
piores cidad es e fra cassando nas
melhores cidades.

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.

