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Frota municipal de Borda da Mata
aumenta 153% em 6 anos
A frota da Prefeitura de Borda da Mata
inclui os veículos que at endem os
departamentos de Obras, Educação,
Saúde, Assistência Social, Esporte e

Cultura. São, no total, 66 carros.
Em 2009, a frota contava apenas com
26 veículos para servir todos os setores
do município, entre maquinários para

manutenção de estradas e execução de
obras, ônibus e microônibus escolares
e de transporte de pacientes e demais
carros. O aumento representa 153%.

Novas torres de celular nos distritos Cervo e
Sertãozinho em Borda da Mata estão em fase de teste
Para Edmundo, apesar de as torres
próprias terem cumprido significante
papel no s úl ti mo s qu at ro ano s, é
muito importante que se coloquem
as t o rres mo del o E RB, po i s são
maiores e mai s potentes, al ém de

Nove ruas de Borda da Mata vão
receber calçamento ainda este ano.
São elas: Rua Simpriciano Dias de
Ol ivei ra, Rua Zoro astro Go uvei a,
Rua João Martinho de Moraes, Rua

Severiano F ranci sco do s Sant os,
Ru a Ri o Bra nco , Ru a Gera l do
Marcondes de Sousa, Rua José A.
dos S. Sobrinho, Rua José Donizete
e Rua “C”.

Propriedades no bairro Água
Quente em Borda da Mata recebem
manutenção de estradas rurais

Alguns
veículos da
Frota
Municipal

Os di st ri to s de Borda da Mata,
Cervo e Sertãozinho, já receberam
torres de telefonia móvel do modelo
ERB. Por meio do Programa Minas
Comunica II, as novas torres já foram
instaladas e estão em fase de teste.

Prefeitura de Borda da Mata
realiza calçamento de mais
nove ruas no município

serem dadas as manutençõ es pela
operadora, ou seja, maior alcance e
mais potência. “Fizemos nossa parte
co m no s sas t o rre s e a go ra o s
distritos estão equipados com torres
melhores,” diz Edmundo.

As estradas que dão acesso aos sítios
na zona rural de Borda da Mata recebem
manut enção da Prefeitu ra, são as
co nhecidas “chegadi nhas”. Esse
benefício às famílias da zona rural
bordamatense existe desde 2013, com a
aprovação da Lei nº 1 .80 9/ 201 3,
sancionada pelo Prefeito Edmundo Silva
Junior. A Lei autoriza a utilização de

maquinário do município para beneficiar
as estradas que l igam as sedes das
propriedades rurai s às est radas
principais.
No mês de ago st o de 2 01 4, as
chegadas nas propriedades do bairro
Água Qu ent e em Borda da Mata
receberam
manut enção
pelo
Departamento de Obras da Prefeitura.

Estrada do
Bairro
Água
Quente

Torre do Cervo e do Sertâozinho

Em 2014, Prefeitura de Borda da Mata já
investiu cerca de R$ 650 mil em transporte escolar
Até meados de 2014, a Prefeitura de Borda
da Mata investiu R$ 644.419,69 em
transporte escolar de alunos, desse

montante apenas R$ 51.364,02 é verba
proveniente do Estado de Minas Gerais, o
valor representa apenas menos de 10% do

gasto real. Segundo o prefeito Edmundo
Silva Junior “o Estado e União fazem muita
propaganda com dinheiro do município”.

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

Ônibus dos transportes escolares

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
Anuncie no Tribuna Popular
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Geraldo fez. Geraldo faz.
Geraldo vai fazer muito mais.
Homem do povo, respeitado no Congresso
Nacional e com trabalho reconhecido pela
população do Sul e Sudoeste de Minas Gerais.
Dentista de formação, Geraldo Thadeu atua
na Câmara dos Deputados em defesa da
cafeicultura, dos direitos humanos, pela
educação e pela saúde.
Criou a Frente Parlamentar das Hepatites,
conseguiu importantes melhorias de
infraestrutura para os municípios, garantiu
a recuperação das rodovias e muito
trabalhou para a implantação da
Unifal e do Instituto Federal.
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

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

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
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necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

E-mail tribunapopular1@hotmail.com
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Prefeitura de Borda da Mata apreende
cavalos que ficam soltos nas ruas
A P refeit ura de Bo rda da Mat a
preparo u u m l ocal adequ ado no
mu ni cípio para deixar os ani mais
(cavalos e gado) que são deixados
soltos nas ruas indevidamente pelos
proprietários. De acordo com o Código
de Posturas Muni cipais (Lei 50 6/
1 9 6 7 ), art i go 94 , é pro i bi da a

permanênci a de ani mai s nas vias
públicas. Ainda conforme a redação
da lei , no art i go 9 5 , o s animai s
enco nt rado s nas ru as, praças e
caminhos públicos serão recolhidos
ao depósito da Prefeitura.
Recentemente dois cavalos foram
apreendidos por estarem soltos nas

Senador José Bento pode ficar
sem água devido a estiagem

vias públicas. Para retirada do animal
no prazo de sete dias, o proprietário
paga mu lta e taxa de manut enção
respectiva. Caso o animal não seja
retirado nesse prazo, a Prefeitura irá
efetuar a sua venda em hasta pública,
precedida da necessária publicação,
de acordo com o Código de Posturas.

“Gente de Senador José Bento, o negócio é sério.
Se não economizar, vai faltar água na nossa cidade.
Devido a grande estiagem, a nossa água está
acabando, por isso vamos economizar.
Para vocês terem uma noção da gravidade do
problema, a cachoeira da Boca da Onça está
praticamente quase sem água.”

Animais soltos
nas ruas
apreendidos pela
Prefeitura

Creche Madre Tereza de Saldanha em Borda da Mata
adquire novos brinquedos com recursos do FIA
Os no vos bri nqu edo s são
específi co s para bebês e vão ser
colocados nas salas onde os pequenos
ficam. No valor de R$ 5.964,80, os
brinquedos foram adquiridos por meio
de do ação da Cemig, fei to pel o

Programa AI6% , o qual incenti va
empregados e aposentados da empresa
a repassar até 6% de seu imposto de
renda devi do para os Fu ndos da
Infância e da Adolescência (FIAs).
A direção da Creche Madre Tereza de

Saldanha de Borda da Mata agradece à
Cemig pela iniciativa e em especial aos
funci onári os Alexandre Ri beiro
Almei da, Carlo s Alberto Branco ,
Reginaldo de Souza Martinelli e Wesley
Willian de Oliveira.

Fundo da Infância e da Adolescência de Borda
da Mata está apto para receber doações

Completando 40 anos de bons serviços prestados,
a Farmácia Santa Izabel traz novidades para a
população bordamatense e região.
A Farmácia Santa Izabel e o Grupo Farma, (que é um
grupo de farmácias mineiras), trazem sempre para você
as melhores condições como: bons preços, ótimo
atendimento e garantia de
procedência dos medicamentos.
O sucesso da parceria traz inúmeras vantagens como
descontos especiais em toda linha de medicamentos,
perfumaria, diversas promoções e o Cartão Saúde e o
Cartão de Crédito a sua disposição.
A única com 5 farmacêuticos, para
melhor orientar seus clientes.

desenvolve junto com o Conselho
Tutelar, Secretaria de Assistência Social
e apoio do Ministério Público, o projeto
Escola de Pais, o qual promove palestras
orientadoras para famí li as em
vulnerabilidade social.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
Filial: Cervo-3445-5000
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na declaração do imposto de renda. As
doações podem deduzir até 6% do
Imposto de Renda devido e não
preju di cam deduções relati vas a
dependentes, saúde, educação e pensão
al imentíci a. Tant o pesso as físicas
quanto jurídicas podem doar.
Em Borda da Mata, o F undo da
Criança e Adolescente repassa o valor
arrecadado para a Creche Madre Tereza
de Saldanha, Guarda Mirim Irmã Martha
e mantém o Programa Integração, o qual
direciona crianças e adolescentes para
a prática de espo rt e. Além disso,

Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!

Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

Novos brinquedos da Creche de Borda da Mata

Borda da Mata está devidamente
cadastrada na Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República
co m o F undo da Infância e da
Adolescência (FIA) apto para receber
doações, de acordo com a publicação
da Portaria 456 em 19 de agosto de 2014.
De acordo com o Conselho Municipal
do s Direit os da Criança e do
Adolescent e de Borda da Mata, é
possível realizar doação esporádica de
qualquer valor na conta do FIA, doar
por meio de débito programado todo
mês ou ainda fazer a doação diretamente

Fabrício Couto
Senador José Bento

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
Crianças participantes do Projeto Integração
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Festa em Louvor a São Sebastião e São Roque em Bom
Repouso movimenta a cidade com a novena e com os shows
Fotos:Paróquia de São Sebastião e São Roque

A cidade de Bom Repouso esteve
movimentada de 14 a 24 de agosto,
quando aconteceu em Louvor a São
Sebastião e São Roque.
Na celebração religiosa, todos os
dias, houve celebração eucarística na
Igreja Matriz em que foram tratados
diversos temas.
Já a parte social, foi do dia 22 a 24
de agosto com shows e sorteios de
prê mi o s , co mo u m a Mo t o z ero
qu ilô met ro no sábado, em que os
vencedores foram Guilherme e Zé do
Quinzinho e uma saveiro , também
nova(2 01 4), no do mingo e quem
ganhou foi a senhora Rosa.
Na sexta-feira, teve a apresentação
Fotos:Débora Andrade

do cantor Rafael Toledo, no sábado,
da Banda Samb aci d ade e no
encerrament o da fest a, sho w de
sertanej o raiz e universit ário com
João Batista e Cristiano.
Todas as noites de 21 a 24, teve
qu e rmes se no Sal ão de F es t as
Paroquial com sorteios de prendas e
ass ado s e no do mi ngo , às 1 2 h.
houve leilão de gados.
A fest a t eve a o rgani zação da
co m u ni d ade paro q u i al de Bo m
Repouso, sendo o Páraco, Pe. João
Hél i o F agundes e co nt ou com o
apoio da Prefeitura de Bom Repouso,
da Polícia Militar e da Rádio Nossa
FM.

Veja alguns
flashes da
Festa:

Guilherme e Zé do Quinzinho, ganhadores da Moto

Rosa, ganhadora da Saveiro

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,
Divórcio, etc.

Tel.:(35)3445-1519
Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644 - Centro - Borda da Mata

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

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

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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Secretaria de Educação de Borda da Mata realiza
encontro com 135 professores de 25 municípios da região
O 13º Encontro do Grupo de Estudos
Proinfância – Polo Guaxupé em Borda
da Mata reuniu cerca de 135 professores
de 25 municípios e da Rede Municipal
bo rdamatense. Representant es da
Educação Infantil de Bom Repouso,
Albertina, Campos Gerais, Guaxupé,
Cacho ei ra de Mi nas, E xt rema,
Si lvi anó po lis, Bueno Brandão,
Inconfidentes, Piranguinho, Tocos do
Moji, Careaçu, Cambuí, Monte Sião,
Ilicínia, Arceburgo, Jacutinga, Monte
Santo de Minas, Senador José Bento,
Ijaci, Guaranésia, Camanducaia, Mococa
e Pouso Alegre e Ouro Fino estiveram
presentes e discutiram sobre o tema “A
Educação infantil frente às mudanças
ocasionadas pela Lei Federal nº 12.796
de 04/04/2013 e Lei Estadual nº 20.817
de 29/07/2013”.
As leis dispõem sobre o ingresso da
criança mais cedo na escola. Em resumo,
a Lei Estadual determina que a criança
com 6 anos de idade até 30 de junho
deve ser matriculada no primeiro ano. A
Lei Federal estabelece que a educação
básica obrigatória se inicie aos 4 anos
de idade. Diante das novas legislações,
os educadores discutiram e trocaram
experiências sobre a rotina escolar.
A Mestre em Educação pela Unicamp
e assessora da Secretaria Municipal de
Educação de Guaxupé, Cristina Lúcia D.
G. Cruvinel, palestrou sobre as leis em
questão. Já a professora mestre do
IF SULDEMINAS
–
câmpus
Inconfidentes, Melissa Salaro Bresci,
falou sobre a influência da legislação na
rotina escolar. Ainda no primeiro dia do
congresso, a coordenadora da Educação
Infantil da Rede Municipal de Borda da
Mata, Maria do Carmo Moreira e a
professora do pré I na Escola Municipal
Francisco Souza Costa em Borda da
Mata, Joyce Braga Noguei ra, e a
professo ra de 1º ano na E sco la
Muni cipal El ias José de Guaxupé,
Su zamara Sarrassini , relataram
experiências vividas em sala de aula.

Com o tema “Desafios de viver uma
infância saudável nos dias atuais”, a
psicóloga Rosa Maria de Lima iniciou
as di scussões no segu ndo dia do
evento. Ela também integrou a mesa
redonda que contou com a participação
de mais seis profissionais. Gláucia
Brandão Gu ilherme, secretária de
Educação de Borda da Mata, Rosemary
Cardoso Arruda Moreira, coordenadora
da Creche e Cemei em Borda da Mata,
Rosana Cristina da Silva Scavone,
supervisora do Cemei e da Escola
Estadual Dom Otávio Chagas no distrito
Sertãozinho em Borda da Mata, Cristina
Cruvinel de Guaxupé, Rosa Maria
Bassani Morais, secretária municipal de
educação de Arceburgo e Luciene Alves
Si lva Godo i, pro fesso ra da Rede
Municipal de Guaxupé.
Na tarde do dia 20/08, as educadoras
visitaram o Cemei Professora Ana Maria
Cabral e ainda hou ve rel at os de
experiências com a mãe de um aluno da
Creche Madre Tereza de Saldanha, Rita
de Cássia Rodrigues F ari a, e da
professora da Creche, Michely Lupércia
da Silva. Com espaço para plenária,
muitas dúvidas foram expostas, pois o
cenário é novo para todas as escolas.
De acordo com a Secret ária de
Educação de Borda da Mata, Gláucia,
“nosso grupo de estudos acredita que a
data de corte ideal para ingresso no
Ensino fundamental seja a referida nas
Diretrizes Curriculares Nacionais, ou
seja, deverá ser efetivada apenas para
as crianças que completarem seus 6 anos
de idade até o dia 31 de março do ano
em que ocorrer a matrícula no Ensino
Fundamental de 9 anos e, portanto,
antes desse estágio todas as crianças
deveriam estar na Educação Infantil.
Valorizar a infância é o direito mais
fundamental das crianças, o que se
pretende afi rmar é qu e o i ngresso
precoce no Ensino fundamental viola os
direit os fundamentais das crianças
pequenas.”

Professores de
25 municípios
reunidos em
Borda da Mata

CHEGADA DE NOVOS CANDIDATOS NA
VIDA POLÍTICA DE BORDA DA MATA

TRABALHO SÉRIO, COMPETÊNCIA PARA MUDAR

A VEZ D E M INAS - PP – CNPJ Campanha : 20.579.557/0001-36
03 Edições – 2.000 exemplares/cada – CN PJ F ornecedor – 02.025.321/0001-76
Nota Fiscal nº 1371 - Valor – R$360,00

CHEGADA
DE NOVOS
CANDIDATOS
NA
VIDA POLÍTICA
DE BORDA
DA MATA
Experiência e
Compromisso a
serviço do Sul de
Minas na
Assembleia
Legislativa
Coligação M inas Avança – P DT/PV
CNP J Camp anha : 20.569.658/0001-26
03 Edições – 2.000 exemp lares /cada
CNP J Fornecedor – 02.025.321/0001-76
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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
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Operação ao combate ao furto
a residência no bairro Nossa
Senhora de Fátima recupera
vários materiais furtados
No 06 de agosto, a PM de Borda da
Mata realizou operação de Combate ao
Furto a Residência logrando êxito em
localizar vários materiais produtos de
furto, os quais estavam escondidos
em um pasto no bairro Nossa Senhora
de Fátima. No local foram encontrados
caixas de som, forno elétrico, panela
elétrica, televisão de 29“ e outros
objetos, os quais foram apreendidos e
levados para a Delegacia de Polícia.

Durante confecção da ocorrência, a
P M recebeu denú nci a anô ni ma
informando três autores de Furto a
Residência, sendo estes localizados e
também conduzidos a Delegacia de
Polícia para as demais providencias.
Os Materiais localizados pertencem a
uma família residente ao Bairro Nossa
Senhora de Fátima ao quais foram
vítimas de furto após viajarem e deixar
a casa vazia.

Cras de Borda da Mata inicia atividades
com crianças e adolescentes no Bairro
Santa Cruz e distritos Cervo e Sertãozinho
O Cras Sebast i ana Marqu es de
Bo rda da Mata ini ciou no mês de
ago st o de 2 0 1 4 o Ser vi ço de
Co nvivênci a e Fo rt al ecimento de
Vínculos no Bairro Santa Cruz. São
18 crianças inscritas que participam
das atividades toda quarta das 09h00
às 11h00 e quinta das 14h00 às 16h00.
No distrito Cervo e Sertãozinho os

en co nt ro s v ão c o me ça r em
se t e mb ro . N o C er vo j á e st ão
inscritos 74 crianças e adolescentes
para part i ci par das o fi ci nas. No
Sert ãozinho, 18 jovens também já
estão inscri tos.
No Serv i ço de Co nvi v ênci a e
F o rt al ec i ment o de Ví nc u l o s, as
crianças e jo vens, so b supervisão

da agente social, Marcel a Machado,
el aboram ati vi dades de recreação
co m o i nt u i t o de ampl i ar t rocas
cu l t u ra i s
e
de
v i vê nc i a s,
de se nv o l v er o se nt i me nt o de
pert ença e de identidade, fortal ecer
ví ncu los famili ares e incenti var a
so ci al i za ção e a co nv i vê nc i a
comunitária.

Operação Policial no Distrito do
Cervo apreende quatro veículos
No dia 09 de agosto, a Polícia Militar
realizou uma grande operação do Distrito
do Cervo. A Operação contou com a
presença de 08 Policiais Militares e 04
viaturas, sendo 02 destes policiais
pertencentes a Policia Militar do Meio
Ambiente. Foram abordadas cerca de 30
pessoas e 15 veículos tendo como

resultado 04 veículos removidos e 05 Autos
de Infração de Trânsito lavrados. Além de
Blitz de Trânsito foi realizado batida policial
em alguns bares e Operação de Prevenção
Ativa em Área Rural. A operação teve como
objetivo manter a ordem e promover a
segurança das pessoas de bem que vivem
naquela localidade.

Homem de 36 anos de Borda da
Mata morre após bater carro de
frente com carreta em Pouso Alegre
Um acidente na MG 290 na saída de
Pouso Alegre vitimou Valdenir Sales,
mais conhecido por Buiu, 36 anos,
mo rado r de Bo rda da Mat a, na
madru gada do dia 2 3 de ago st o .
Segu ndo
i nfo rmaçõ es
de
testemunhas, o veículo Uno entrou
na contramão da pista, que está em

obras, e bateu de frente com u ma
carreta.
O motorista Valdenir não resistiu os
ferimentos e morreu no local, o outro
passageiro J.D. M., 23 ano s, fo i
encaminhado ao Hospital Regional de
Pouso Alegre e o motorista da carreta
não se feriu.

Atividades com crianças e
adolescentes desenvolvidas
pelo CRAS de Borda da Mata

Foto: Arquivo Pessoal

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

Anuncie no
Tribuna Popular

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

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata

Valdenir
Sales
Fotos: Fernando Lima

Local do
acidente
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Alunos do CEMEI de Borda da Mata apresentam
peça de teatro sobre meio ambiente
Na abertura do 13º Encontro do Grupo de Estudos Proinfância realizado pela Secretaria de Educação de Borda da Mata, no Clube Literário, dias 19 e 20 de agosto, as crianças do 2º Estágio da
Educação Infantil do CEMEI Professora Ana Maria Cabral dos Santos, junto com a professora Rosilei Maria de Deus Barbosa, cantaram o hino nacional e apresentaram a peça teatral “Mundinho
Feliz”.
O teatro trata da responsabilidade que
as pessoas têm com o meio ambiente,
assunto estudado durante semanas na
seqüência didática voltada à reciclagem
no mês de junho de 2014.
Os alunos do CEMEI e da Creche
Madre Tereza de Saldanha também
participaram da confecção de brindes
para as pro fessoras int egrant es do
encontro, com trabalhos de pintura,
colagem e desenho nas embalagens dos
presentes, os quais continham porta
bloco confeccionados com madeira,
tecido e detalhes em E .V.A. pela
professora Wania Machado, bloco de
anotação e caneta da NAME/Pearson e
uma caneca de plástico com o intuito de
reforçar a mensagem de respeito ao meio
ambiente.

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

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

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
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Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata arrecada R$ 4 mil com almoço beneficente
O almoço de domingo, dia 24/08/2014, foi bem mais animado no Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata. O cardápio foi feijoada, com direito a música ao vivo com a dupla Breno e
Moraes e o sanfoneiro Japinha, além de bingo. Para a realização do evento, quase tudo foi arrecadado por meio de doações da população e contou com o trabalho de funcionários e voluntários.
Cerca de 200 pessoas participaram do evento, entre familiares dos idosos, funcionários do Lar e comunidade. De acordo com a direção do Lar, foram arrecadados R$ 4 mil, valor que será utilizado
para a compra de cadeiras de roda, cadeiras de banho e equipamentos necessários ao bem estar dos idosos da instituição.

Veja os principais momentos do almoço beneficente:

Brasil 7.1- Mais dos Mesmos?
“Sem motivação você não faz nada... só com motivação você também não faz”
Não confunda persistência com
insistência... Não confunda humildade
com disponibilidade... Não confunda
ambição com ganância... Não confunda
motivação com querer tudo fácil, de mão
beijada.
Termina a copa do Mundo e começa a
corrida eleitoral. E aí vem a teoria da
expectativa do ser humano. Espera-se
muito, vem pouco, cria desilusão.
Espera-se menos, vem mais, aí sim é
lucro.
A ideia mal vendida para o povo
brasileiro de que a seleção seria campeã
por antecipação foi bem isso. Muito mal
vendida pelos dirigentes, técnicos e até
atletas.
Na realidade mal preparada, técnica,
emo cionalmente e co m “falsa
motivação” representada por holofotes,

entrevistas, programas de TV, passeios
e treinos na base de um reality show já
vi sto anteriorment e e agora mais
exagerado. Tudo isso já tão debatido e
qu e marca nossa hi stória para os
próximos 100 anos.
Agora entra em campo as eleições.
Quem fez diz que não fez (erros,
corrupção, omissão, más ações, atitudes
erradas, negócios errados e tantas outras
coisas...). Quem não fez diz que fez
(obras, boa gestão, saneamento e tantas
coisas...). E o circo continua!
Afinal, quando aprenderemos a votar?
Quando aprenderemos a planejar e
executar? Segredo simples que funciona
em muit as empresas, em muit os
profissionais e equipes de trabalho.
Verdade seja dita: Uma palavra
co nven ce, um exemp lo a rrasta

multidões e que é tão esquecida nos dias
de hoje. (lá no meu livro: “No Topo do
Mundo – Motivados para Vencer”).
Onde se constrói o sucesso? Será na
repetição dos líderes? Na continuação
daquilo que não dá certo? A mesma
velharia de sempre continuará liderando?
Esses Matusaléns não querem perder a
boquinha!
Veja a reportagem: “As Famílias que
Dominam o Congresso” da Revista
GALILEU. Nesta reportagem ela mostra
que 47% (quase a metade do
Congresso) que começaram a última
legislatura têm parentes próximos no
Congresso.
A pergunta que deveria calar é: Mais
dos mesmos? Novamente?
Lembre-se, sem motivação você não
faz nada e só com motivação também não

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

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

faz. É preciso atitude, a palavra mais
importante do dicionário, em seu voto,
em sua consciência, em sua motivação,
em sua participação e, sobretudo em sua
vontade de realizar.
Não basta rezar, não basta orar... É
preciso ir ao encontro de Deus!
Pense nisso, um forte abraço e esteja
com Deus!

*Gilc lér Regina* pal estrant e de
sucesso, escritor com vários livros, CDs
e DVDs motivacionais que já venderam
mais de cinco milhões de exemplares.
Clientes como General Motors, Basf,
Bayer, Banco do Brasil compram suas
pal estras. Mai s de 3 .000 palest ras
realizadas no Brasil e em outros países.

Desfile 7 de Setembro
Borda da Mata
O Desfilo Cívico em Borda da
Mata acontece no período da
manhã na Praça Antônio
Megale. O hasteamento da
bandeira e a execução do
hino nacional acontecem às
8h em ponto, em frente à
Prefeitura. Todas as escolas
do município participam da
solenidade em
comemoração ao
Dia da Pátria.

9

TRIBUNA POPULAR

CASI de Bom Repouso realiza
Feira do Conhecimento
O CASI (Centro de Atendimento Sócio
Infantil) de Bom Repouso realizou a
primeira feira do conhecimento com suas
crianças ensinando a trabalhar com
números, e brincando aprendendo a
valorizar as coisas e o trabalho. Todas

as crianças foram envolvidas na
confecção do material da feirinha que
foram expostos e trabalhados pelas
educadoras sociais. “Foi um sucesso”,
di sse a Co ordenado ra do Projeto
Imaculada Conceição Mota.

Feira do
Conhecimento
do CASI em
Bom Repouso

Gestor do Departamento de
Assistência Social de Bom
Repouso Wilson Brandão
participa em Guaxupé do 2º
Seminário de Assistência
Social do Sul de Minas
No dia 20 de agosto, ocorreu no salão
nobre do Unifeg em Guaxupé, o 2º
Seminário de Assistência Social do Sul de
Minas, que teve como tema “A
Regionalização da Proteção Social Especial
em Minas Gerais”. Promovido pela
Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social (SEDESE), o
evento foi realizado em parceria com a
Amog, Prefeitura de Guaxupé e o Centro
Universitário da Fundação Educacional
Guaxupé.
O seminário foi conduzido pelo
secretário de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social, Eduardo Bérnis.
Além dele, a diretora regional da SEDESE,
da Regional de Poços de Caldas, Elina

Jurema Costa; o deputado federal Carlos
Melles; a subsecretária de Estado de
Assistência Social, Maria Albanita
Roberta de Lima. Na abertura, as
autoridades discursaram sobre a
importância de desenvolver políticas
públicas, com ênfase à proteção da
pessoa, principalmente crianças, mulheres
e idosos. Depois, os presentes se
concentraram nas palestras da
superintendente de Capacitação e
Monitoramento do SUAS, Isabela
Vasconcelos Teixeira e Maria Albanita
Roberta de Lima. Muito capacitada, a
dupla falou, cada qual a sua maneira, sobre
legislação, estratégias, entre outras
informações relativas à proteção social
especial.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 14/2014
“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 o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial, no corrente exercício, no valor de R$ 850.705,88
( oitocentos e cinqüenta mil , setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) , assim especificado:
0202 EDUCAÇÃO INFANTIL
12 EDUCAÇÃO
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL
12365003 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO
123650031.005 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
449051 Obras e Instalações – FNDE...................................................R$ 850.705,88
Art.2°- Os recursos para abertura do crédito mencionado no artigo primeiro são provenientes do excesso de arrecadação
de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE.
Art.3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Art.4°-Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da Mata, 22 de abril de 2014.
Proposição de Lei nº 15/2014
“DA-SE A DENOMINAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JUDAS TADEU O NOME MONSENHOR JOSÉ EUGÊNIO
DA FONSECA”
Art. 1° - Fica denominada “PRAÇA MONSENHOR JOSÉ EUGÊNIO DA FONSECA” a Praça do Bairro São Judas Tadeu.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 13 de maio de 2014.
Proposição de Lei nº 16/2014
“Dispõe sobre abertura de crédito suplementar”
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art.1°-Fica autorizado a abertura de crédito suplementar no corrente exercício, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
assim discriminado:
0205011012200011.010- Construção e Ampliação de Saúde
449051- Obras e Instalações —————————————————————————R$ 10.000,00
Art.2°- Os Recursos para abertura do crédito mencionado no artigo primeiro são provenientes de anulação da dotação:
0205011030200112.030 Manutenção dos Serviços de Saúde
339039-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ————————R$ 10.000,00
Art.3°- Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da Mata, 13 de maio de 2014.
Proposição de Lei nº 17/2014
“Institui o Programa Municipal de Combate e Prevenção da Dengue e dá outras providências.”
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Programa Municipal de Combate e Prevenção da Dengue e outros vetores transmissores,
coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do Município de Borda da Mata.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde manterá serviço permanente de esclarecimentos e conscientização sobre as
formas de prevenção à dengue e outros vetores transmissores, sendo obrigatório aos munícipes receber os agentes de
vetores, desde que devidamente identificados, com cordialidade e segurança, protegendo-os de animais domésticos.
Art. 3º - Ficam os munícipes e os responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados em geral, proprietários,
posseiros ou locatários, obrigados a adotar medidas necessárias à manutenção de seus imóveis limpos, sem acúmulo de
objetos e materiais que se prestem a servir de criadouros, evitando condições que propiciem a instalação e proliferação
dos vetores causadores da dengue, ou seja, dos mosquitos do gênero Aedes.
§ 1º - Para fins da aplicação da presente Lei consideram-se criadouros todos os objetos, recipientes, equipamentos,
utensílios, dispositivos, vasilhames, pneumáticos, artefatos, acessórios, sucatas, itens arquitetônicos ou construtivos,
inclusive os hidráulicos, plantas e outros que, constituídos por quaisquer tipos de materiais e devido a sua natureza,
sirvam para o acúmulo de água.
§ 2º - A manutenção predial dos imóveis conforme o caput do presente artigo compreende ainda manter desobstruídas
as lajes, calhas e vãos, bem como eventuais desníveis nestes itens construtivos, de forma a evitar que acumulem água.
Art. 4º - Ficam os responsáveis ou proprietários de borracharias, empresas de recauchutagem, recicladoras de sucatas
e afins, depósitos de veículos, desmanches e ferros-velhos e estabelecimento similares obrigados a adotar medidas que
visem a eliminar os criadouros dos vetores citados no artigo 3º desta Lei.
Art. 5º - Fica o Município de Borda da Mata responsável pelo cemitério, obrigado a exercer rigorosa fiscalização em
suas áreas, determinando a imediata retirada de quaisquer vasos ou recipientes que contenham ou retenham água em seu
interior, ou utilizar meios eficazes para evitar o acúmulo de água, procedendo à confecção de orifícios na parte inferior dos
vasos ou recipientes, ou ainda, incrementar quaisquer outros métodos eficientes que não permitam o acúmulo de água
em seus interiores.
Art. 6º - Ficam os responsáveis por obras de construção civil e por terrenos obrigados a adotar medidas tendentes à
drenagem permanente de coleções líquidas, originadas ou não por chuvas, bem como à limpeza das áreas sob sua
responsabilidade, providenciando o adequado descarte de modo que inviabilize os eventuais criadouros existentes.
Art. 7º - Ficam os responsáveis por imóveis dotados de piscinas obrigados a manter tratamento adequado da água de
forma a não permitir a instalação ou proliferação de mosquitos.
§ 1º - As piscinas que não disponham de sistema de recirculação da água deverão ser esvaziadas e lavadas, esfregandose suas paredes, uma vez por semana.
§ 2º - Os espelhos d’água, as fontes e os chafarizes também deverão ser esvaziados e lavados uma vez por semana.
Art. 8º - Nas residências, nos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, em instituições
públicas e privadas, bem como em terrenos nos quais existam caixas d’água, ficam os responsáveis obrigados a mantêlas permanentemente tampadas, com vedação segura, impeditiva da proliferação de mosquitos.
Art. 9º - Os estabelecimentos que comercializem produtos de consumo imediato contidos em embalagens descartáveis
ficam obrigados a instalar nos próprios estabelecimentos, em local da fácil acesso e visualização e devidamente sinalizado,
recipientes suficientes para o descarte destas embalagens.
Art. 10 - Quando a situação epidemiológica no local o indicar, ficam os agentes de vetores e as autoridades sanitárias
lotadas na Secretaria Municipal de Saúde autorizados a adentrarem às áreas externas de imóveis desocupados e/ou
abandonados, para o encaminhamento de ações de limpeza e remoção de criadouros ou quaisquer outras que objetivem
a eliminação de mosquitos do gênero Aedes.
Parágrafo Único. O proprietário, posseiro ou locatário do imóvel que esteja nas condições estabelecidas no caput
deste artigo, sofrerá multa no valor de 1% (hum) por cento do valor venal do imóvel.
Art. 11 - Ficam os responsáveis pelas imobiliárias obrigados a colaborar com as autoridades sanitárias, sempre que
solicitados, fornecendo informações que possibilitem encaminhar notificações e autos de infração aos responsáveis por
imóveis desocupados e que estejam sob sua administração.
Parágrafo único - Os responsáveis pelas imobiliárias deverão solicitar aos seus corretores e potenciais clientes que
adotem medidas que inviabilizem a proliferação de mosquitos do gênero Aedes, nos imóveis desocupados, sempre que
os adentrarem, especialmente no tocante a ralos desprotegidos e vasos sanitários destampados, bem como notificando
as autoridades sanitárias sobre a constatação de focos de mosquitos.
Art. 12 - A eventual negativa de acesso aos imóveis, por parte de seus respectivos responsáveis, aos agentes de
vetores e autoridades sanitárias, quando no exercício de suas funções de controle de mosquitos do gênero Aedes,
ensejará a solicitação de apoio da autoridade policial para o encaminhamento das ações necessárias e, diante da persistência
de atitude, o caso será encaminhado ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis.
Art. 13 - As infrações às disposições constantes desta Lei classificam-se em:
I - leves, quando detectada a existência de até 02 (dois) focos de vetores;
II - médias, quando detectada a existência de 03 (três) ou 04 (quatro) focos;
III - graves, quando detectada a existência de 05 (cinco) ou 06 (seis) focos;
IV - gravíssimas, quando detectada a existência de 07 (sete) ou mais focos.
Art. 14 - As infrações previstas no artigo anterior estarão sujeitas à imposição das seguintes multas, corrigidas nos
termos da legislação municipal pertinente:
I - para as infrações leves: R$ 180,00 (cento e oitenta reais);
II - para as infrações médias: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);
III - para as infrações graves: R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais);
IV - para as infrações gravíssimas: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
§ 1º - Previamente à aplicação das multas estabelecidas neste artigo, o infrator será notificado para regularizar a
situação no prazo de 10 (dez) dias, findo o qual estará sujeito à imposição dessas penalidades.
§ 2º - Na reincidência, as multas serão sempre cobradas em dobro.
Art. 15 - A arrecadação proveniente das multas referidas nesta Lei será destinada, integralmente, à conta do Fundo
Municipal de Saúde, direcionada ao Departamento de Vigilância à Saúde e informada ao Conselho Municipal de Saúde,
para que tome ciência.
Art. 16 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata, 13 de maio de 2014.
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL

2º Seminário de Assistência Social do Sul de Minas em Guaxupé

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG
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Tocos do Moji recebe ônibus
de 226 mil reais do Governo
Federal para o transporte escolar

A Prefeitura de
To cos do Mo ji
recebeu, neste mês
de agosto, mais um
ônibus do Governo
Federal, através do
FNDE,
para
renovação da frota
de
transporte
escolar. O prefeito
Toninho Rodrigues informa que o ônibus de 48 lugares saiu no valor de 226 mil
reais.

Rua Messias Francisco da Rosa
em Tocos do Moji começa a ser
calçada com recursos do PróMunicípio do Governo do Estado
A Rua Messias Francisco da Rosa de
Tocos do Moj i co meça a ser
pavimentada. No momento, a Prefeitura
está colocando meio-fios e sarjetas,
para po st eri orment e col ocar o s

bloquetes. De acordo com o prefeito
To ni nho Rodrigues, essa ru a está
sendo calçada com recu rsos do
Governo do E st ado , at ravés do
Programa Pró-município.

Rede Municipal de Educação de
Tocos do Moji realiza o “Dia D”
As escolas municipais de Tocos do
Moji realizaram o “Dia D – Toda escola
deve fazer a diferença”. Toda equipe
pedagógica, Diret ora Muni cipal e
professores se reuniram para avaliar
o s resul t ado s e met odo l ogi as de
ensi no e adequ ar o pl ano de
i ntervenção pedagó gi ca. Co mo
também o “Dia D” teve seu segundo
mo ment o , co m a ação “To da
Comunidade Participando”, a data que
é considerada letiva na rede municipal

Rua Messias
Francisco da
Rosa em
obras

de ensino, deu o portunidade para
alunos e familiares conhecerem o Plano
de Intervenção Pedagógica discutido
pela Equ ipe Pedagógi ca e demais
profissionais da educação.
A Diretora Municipal de Educação,
Lu Rosa ressaltou a importância do
Tripé Escola-Família-Comunidade no
âmbito escol ar. “Quando a escola
co nsegue ul trapassar seu s muro s,
t o rna-se u m “pol o -cu l t ural ” da
comunidade em que está localizada. Há

um ganho geral, pois a família passa a
valorizar e reconhecer a instituição
escolar e a estimular o aprendizado do
aluno, o ambiente escolar passa a ser
mais propicio para a construção do
cognitivo e para o processo ensino
aprendizagem. Esta não é uma tarefa
fácil, mas não impossível, pois ter uma
educação de qualidade com esse tripé
Escola-Famí lia-Comu nidade é um
so nho, qu e para vi rar reali dade é
preciso agir”, frisa Lu Rosa.

Agradecimento – Caminhada de
Montanhas – Senador José Bento
A Caminhada de Mo ntanhas em
Senador José Bento foi um sucesso, mais
de 100 pessoas participaram vindos de
oito cidades da nossa região como:
Pouso Alegre, Ipuiúna, Congonhal,
Poços de Caldas, Alfenas, Campinas,
Senador José Bento, São Gonçalo do
Sapucaí e Santa Rita do Sapucaí.
Claro que nenhuma organização é
100%, até porque foi a primeira vez que
nossa equipe realizou essa modalidade
de evento. Porém, posso afirmar que os
participantes ficaram muito satisfeitos.
O trajeto não foi fácil, foram 12 km de
superação. Quero agradecer a minha
parceira nesse evento , a Renata
Fernandes, por toda dedicação neste
evento.
Quero também agradecer os nossos
patrocinadores, os nossos instrutores
Luciene Freitas, Mayara Senna e Jéssica
Bernardes.
Quero agradecer o apoio do Jornal
Brasil Metrópole, o Jeová e o Guilherme
Gouveia que nos acompanharam nessa
caminhada, o Programa do Leandro.com
na TV Libertas, e o Circuito Turístico
Caminhos Gerais, Hugo Lopes e a nossa
fo tógrafa
Gii
Lemes.
Quero agradecer também a Prefeitura de
Senador José Bento, o Secretário de
Obras, Renato , o s operadores de
máquinas que deixaram o caminho ainda
mais agradável para os nossos

participantes, agradecer também o
Secretário de Transportes, Ney Leandro,
em especial também o Elias e o Sr. João e
a Técnica de Enfermagem Val Aparecida.
Quero agradecer a Rosangela e a
Yasmin por terem preparado o nosso café
na chegada da caminhada, estava tudo
uma delicia. Obrigado Elaine Ribeiro
pelo o apoio.
Quero agradecer também o Carlinhos
do pico da Boa Vista e toda família pela
a agradável recepção. Muito Obrigado!!!
Enfi m, obrigado a to dos que
participaram, sem vocês esse sonho não
teria sido realizado.
Fabrício Couto – Senador José Bento

Dia | “D” nas Escxolas Municiipais de Tocos do Moji

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)
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