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Quatro médicas de Cuba estão trabalhando no
Programa de Saúde da Família em Bom Repouso
Praça do
bairro São
Judas em
Borda da Mata
recebe nome
de Monsenhor
José Eugênio
da Fonseca

Prefeito Edmundo de Borda
da Mata é eleito um dos
melhores prefeitos do país
pela quarta vez consecutiva

Dra. Nancy, Dra. Regina e Dra. Yolanda que já trabalham há mais de um mês
em Bom Repouso. Já a Dra. Yenelis, chegou na cidade no dia 23 de abril.
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Fonte na Praça do bairro
São Judas Tadeu

Prefeito Edmundo sendo cumprimentado pela Presidenta Dilma
pelo seu bom desempenho frente a Prefeitura de Borda da Mata
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Prefeitura de Bom Repouso
ganha Caminhão Basculante
do PAC 2 e ainda compra mais
quatro caminhões com recursos
próprios para renovar a frota

Tocos do Moji ganha Caminhão Basculante do
PAC 2 e Prefeito Toninho Rodrigues agradece
o empenho de sua equipe e do Deputado
Reginaldo Lopes para conseguir essa doação

Prefeito Edmilson Andrade durante o evento da entrega do caminhão
com a Presidenta Dilma em Contagem e o caminhão já em Bom Repouso
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Caminhão em Tocos do Moji com uma faixa de agradecimento ao Deputado
Reginaldo Lopes e o Prefeito Toninho Rrodrigues com o Deputado
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Quase 1.700 estudantes de Borda da
Mata têm transporte escolar gratuito
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Escolas do Município
de Tocos do Moji fazem
apresentação de
Projetos Escolares
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Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji participa do VII
Seminário de Educação Inclusiva, Direito a Diversidade em Poços de Caldas
A Diretora Municipal de Educação Lu
Rosa e a professora Nilcelene A. Alves
Si lva, esti veram presentes no VII
Seminário de E ducação Incl usiva,
Direito a Diversidade, promovido pela
Secretaria de Educação Especial do
Ministério da Educação (MEC) e a
Prefeitura de Poços de Caldas.
O evento ocorreu no período de 17 a
21 de Março, no Espaço Cultural da
Urca, onde a Diretora e a Professora,
ambas formadas em Psicopedagogia,
acompanharam todas as palestras, os
debat es e as oficinas, espaço s que
Seminário de Educação
Inclusiva, Direito a
Diversidade em Poços de
Caldas

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

O Sicoob Credivass convida você para conhecer
as vantagens de ter uma conta corrente: você não
paga tarifa de manutenção de conta; recebe o lucro
que o Banco der no final do ano e ainda temos todos
os tipos de empréstimos, financiamentos, cheque
especial, etc., com as melhores taxas.

proporcionaram a troca de experiências
entre vários municípios.
Segundo a Diretora Lu Rosa, apesar
de pequeno número de alunos com
necessidades especiais de aprendizagem
na Rede Munici pal de E nsi no, a
participação foi bastante significativa,
o que fortalece a ideia de se criar salas
de recursos para auxiliarem as escolas e
professores no trabalho com os alunos
qu e t enham de al guma forma
necessidades educativas especiais, para
que esse aluno desenvolva o sentido e
o aprendizado se consolide.

Paixão de Cristo em Tocos do Moji

O Grupo Teatral de Tocos do Moji,
formado por 25 integrantes e liderados
pelo coordenador Orlando Silva Rosa
apresentou na Sexta-Feira Santa(18/04)
a peça teatral na qual foi encenada os
últimos momentos da vida de Cristo.
Por volta das 18h, tendo a população
se reunido na praça ao lado da igreja
matri z Nossa Senho ra Aparecida,
Iniciou-se sob um clima de muita oração
a narrativa dos acontecimentos que

circundaram os últimos momentos da
vi da de Crist o. Du rante o
desenvolvimento da peça buscou-se
fazer uma interação entre passagem
bíblica e realidade atual enfatizando o
tema da campanha da fraternidade,
(Fraternidade e Tráfico Humano). Após
a morte de Cristo, a comunidade em
espíri to de oração acompanhou o
esquife pelas ruas da cidade. Para que
fosse possível a realização do evento

religioso, contamos com a colaboração
e a dedicação dos atores, da Prefeitura
e Câmara dos vereadores, bem como o
apoio do pároco Pe. José Aparecido e o
casal Marcos e Ednalda que apoiaram
emprestando sua residência a qual
funcionou como camarim.
Por hora desejamos uma Feliz Páscoa
a todos.
Dalva Ana da Silva Rosa

Teatro da Paixão de Cristo no Distrito
dos Fernandes em Tocos do Moji

Veja algumas simulações de empréstimos:
R$ 3.000,00

R$2.000,00

36 vezes de R$ 143,19 36 vezes de R$ 97,99

R$ 1.000,00
36 vezes de R$ 53,02

24 vezes de R$ 184,42 24 vezes de R$ 124,67

24 vezes de R$ 65,67

12 vezes de R$ 304,86 12 vezes de R$ 205,70

12 vezes de R$ 104,99

Os valores são para simples demonstração
e podem ser alterados.
Para simular valores maiores dos
listados procure nossa Agência.
Rua Eduardo Amaral, nº642 - Centro - Borda da Mata/MG.

35-3445-3728 / 9803-1202 - Vivo

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

Foi realizado na Sexta-Feira Santa um teatro da Paixão de Cristo no Distrito dos Fernandes em Tocos do
Moji. O organizador do evento, Tiago Aparecido de Almeida agradece a todos que se disponibilizaram a
ajudar, principalmente aos participantes (atores) pela participação que “com certeza foi emocionante”.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

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

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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Previsão do Calendário de circulação
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Mês
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15 - 31
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17 - 31
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15 - 30
Junho
16 - 30
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15 - 31
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Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 31
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Novembro
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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
Mtb 5813/MG
Redação e Diagramação
Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 2.000

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

E-mail tribunapopular1@hotmail.com
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Prefeito Edmundo protocola
na Câmara projeto de lei que
institui programa de combate
e prevenção à dengue
O Prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Junior, protocolou na Câmara
Municipal no dia 22/04/2014 a Lei que
insti tui o Programa Mu ni cipal de
Combate e Prevenção à Dengue para
votação.
O pro jet o l ei determina que os
muníci pes e os responsáveis pelos
estabelecimentos públicos e privados
em geral , i ncl usi ve imobi liárias,
obrigados a adotar medidas necessárias
à manutenção de seus imóveis limpos,
sem acúmulo de objetos e materiais que
se prestem a servir de criadou ros,
evitando condições que propiciem a
instalação e proliferação do mosquito
causador da dengue.
A Secretaria Municipal de Saúde
manterá, como já o faz, servi ço
permanente de escl arecimentos e
conscientização sobre as formas de
prevenção a dengue.
A eventual negativa de acesso aos

imóveis, por parte de seus respectivos
respo nsáveis, ao s servidores de
vigil ância em saúde e autoridades
sanitárias, ensejará a solicitação de
apoio de autoridade policial para o
encaminhamento de ações necessárias.
Além disso, nas casas onde forem
encontrados focos da doença, o morador
será multado de acordo com a infração,
classificadas em leves, médias, graves
e gravíssimas.
Em Borda da Mata, não há nenhum
caso de dengue contraído no município,
no entanto, por conta das epidemias já
evidenciadas nos municípios da região,
o projeto de lei tem como objetivo barrar
um problema que põe em risco a saúde
da população. De acordo com Edmundo
“Não basta apenas o governo fazer
campanhas, 90% da culpa das epidemias
é culpa do próprio povo, por isso, a
erradicação dos focos da dengue é uma
ação que deve ser feita por todos.”

Quase 1.700 estudantes de Borda da
Mata têm transporte escolar gratuito
A Prefeitura de Borda da Mata realiza o
transporte escolar de 1680 estudantes.
Destes, cerca de 450 alunos são de
faculdade. São três ônibus no período da
noite e um ônibus de manhã para Pouso

Alegre. Dois ôni-bus para Ouro Fino à
noite. Para Inconfidentes é um ônibus de
manhã e outro a noite. Há também uma
van do Sertãozinho para Pouso Alegre.
Dent ro de Borda da Mata, são

transportados, em média, 600 alu-nos da
Rede Municipal. Na zona rural do
município e nos distritos, são cerca de
630 estudantes que utilizam o transporte
gratuito da Prefeitura.

Ônibus utilizados no transporte escolar

Dupla do Cervo se apresenta no
Coreto em Borda da Mata

Cartão do SUS facilita acesso da
população a consultas e remédios

O Sistema Único de Saúde é um
direi to da po pu lação qu e garant e
acesso gratuito a consultas, exames e
remédi os, em cont raparti da, as
pessoas que utilizam os serviços da
Saúde Pública devem ter em mãos o
Cartão do SUS, o qual funciona como
uma i denti ficação do u su ári o e o
mantém em uma base de dados que vai

i dent ificá-lo em
toda rede do SUS
no Brasil.
P ara fazer o
cadast ro , bast a
comparecer ao
Centro de Saúde
Benedi to Cobra
Neto, de segunda
à sexta, de 14h às
1 7 h, muni do de
co mpro vant e de
residência, CPF e
cart ei ra
de
i dent i dade, no caso de cri anças,
certidão de nascimento e comprovante
de residência são suficientes. Com o
cadastro feito, o cidadão vai receber o
cartão com o número nacio nal de
i dent i fi cação , permit i ndo acesso
simplificado a qualquer unidade do
SUS no país.

Prefeito Edmundo de Borda
da Mata é eleito um dos
melhores prefeitos do país
pela quarta vez consecutiva
O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Junior, recebeu pela quarta vez
consecutiva o título de um dos melhores
prefeitos do Brasil em um grupo seleto
de administradores. Em 2014, é indicado
ao Prêmio JK pela notória administração
pública no município.
A primeira indicação foi junho de 2012
co m o P rêmio JK “Ju sceli no
Kubitscheck”, o qual foi entregue aos
100 prefeitos de todo o país que se
destacaram na gestão dos municípios.
No final de 2012, o prefeito recebeu a
indicação ao Tro féu “Honra
Mu nicipali sta”, entregue aos 50
gestores que se destacaram no país. Em
novembro de 2013, foi agraciado com o

Prêmio Juscelino Kubitscheck pela
empresa Premium Brasil. Além disso,
recebeu em 2013, a homenagem Ordem
do Mérito Legislativo da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.
De acordo com a empresa Premium
Brasil, responsável pela pesquisa, para
se chegar ao nome dos 30 prefeitos
eleitos para receber o prêmio, foram
cerca de seis meses de estudo em sites
governamentai s,
l eis
de
respo nsabi li dades fiscai s, como
também aprovação junto ao Tribunal de
Contas do Estado, onde foram captadas
as info rmaçõ es de o bras e ações
realizadas pelos gestores no período
avaliado.

A dupla Motoqueiro & Edinelson realizou show de músicas clássicas do sertanejo raiz no
Coreto Agenor de Mello em Borda da Mata no dia 13/04/2014. Os cantores são do distrito
Cervo e reuniram muita gente na apresentação na noite de domingo.

Campanha de vacinação contra gripe
em Borda da Mata pretende imunizar
pelo menos 80% da população alvo
Com a campanha contra a gripe 2014,
destinada às crianças de seis meses a
cinco anos de idade e idosos com mais
de 60 anos, além detrabalhadores da
saú de, po vos i ndígenas, gestant es,
mães até 45 dias após o parto, presos e
funcionários do sistema prisional, a
Secretaria de Saúde de Borda da Mata
tem como meta imunizar pelo menos 80%
do público alvo da campanha, apenas
na primeira etapa da vacinação.
A escolha dos grupos prioritários
segue recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS), e o governo

brasileiro se baseia em estudos que
apontam que a vacinação pode reduzir
entre 32% e 45% o
nú mero
de
hospitalizações por
pneumonias e de 39%
a 75% a mortalidade
por complicações da
influenza.
Até o fechamento
desta edição, 24/04/
2014, 751 pessoas em
Bo rda da Mata
receberam a vacina.

A campanha segue até o dia 05/05/
2014.

Prefeito Edmundo sendo cumprimentado pela Presidenta Dilma
pelo seu bom desempenho frente a Prefeitura de Borda da Mata

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

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
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C u r s o d e A u x i l i a r d e Tocos do Moji recebe Caminhão Basculante novo
i t o de To co s d o Mo j i , qu a ndo To co s do M o j i fo i
Toninho Rodrigues e toda a equipe
Contabilidade através do Pronatec ToOniprefe
nho Ro dri gu es, o vi ce Jo sé co nt empl ado co m u m Cami nhão
de funcionários da Prefeitura.
Arm ando e o vere ado r Ant o ni o Basculante.
O P refei t o To ni nho Ro drigu es
é concluído em Tocos do Moji Cl a ret P erei r a, pa rt i ci param de Quem empenho u na co nqu i st a agradece
o Depu t ado Regi nal do
O final do mês de março, em Tocos do
Moji, foi marcado pelo encerramento do
Curso de Auxiliar de Contabilidade do
PRONATEC. A aula de encerramento
contou com a presença dos alunos
concluintes do Cu rso, do Prefeito
Toninho Rodrigues, do coordenador do
PRONATEC no município, Ronaldo José
Leandro, da Secretária Municipal de
Educação, Lucilene dos Santos Rosa, do
Coordenado r da E scola Munici pal
Manoel Rodrigues Machado, Ernane
Aparecido da Silva, da Equipe do Curso
do IF SUL de Mi nas, Pro fessores
Rogério, Aline e André.
Em suas palavras, o Prefeito Toninho
parabenizou os concluintes do Curso,
agradeceu o trabalho de todos que
empenharam para a sua realização, ao
Departamento de Assistência Social, ao
CRAS e ao IFSUL de Minas pela

iniciativa e pelo empenho na implantação
do PRONATEC no município e fez um
agradecimento
especial
ao
Departamento Municipal de Educação
pela parceria que foi fundamental para a
implant ação do PRONATEC ,
di spo nibili zando o transport e,
equi pament o, espaço de su as
instalações e neste Curso específico a
merenda para os alunos.
A aluna Márcia Alves, em nome de
to dos, agradeceu a Administ ração
Municipal pela iniciativa de trazer estes
cursos que tanto ajudam na capacitação
dos jovens do município, agradeceu
também a equipe do IFSUL de Minas
pela dedicação e atenção para com os
alunos e ainda a direção da Escola
Municipal Manoel Rodrigues Machado
pela aco lhida
e co nfo rt o que
proporcionou aos estudantes.

so l eni d ade
de
do ação
de
equ ipamento s, em Po uso Al egre,

desse be nefi ci o fo i o Depu t ado
Federal Reginaldo Lopes,o Prefeito

Lo p es e t o da a eq u i pe
funcionários da Prefeitura.

de

Solenidade de entrega em Pouso Alegre e em Tocos do Moji, com uma faixa de
agradecimento ao Deputado Federal Reginaldo Lopes

Lei n.º 658, de 28
de Março 2014

Aula de
encerramento e
os estudantes

“Prorroga prazo de parcelamento de
débitos da Lei Municipal n.º 658, de 28
de Março 2014”
O povo do município de Senador Jose
Bento, Estado de Minas Gerais, por seus

representantes na Câmara Municipal
aprovou , e eu Prefeito Municipal
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de
requerimento de parcelamentos do do
Art. 4º, da Lei Municipal n.º 658, de 28
de Março 2013, que concedeu benefícios
de débitos tributários, encerrando-se em
30 de junho de 2014.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data
de su a publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Senador José Bento - MG, 28 de Março
de 2014
Flávio de Souza Pinto
Prefeito Municipal

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

Professores
do Curso de
Auxiliar de
Contabilidade

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
“Não tenha medo da mudança. Ela assusta,
mas pode ser a chave daquela porta
que você tanto almeja abrir.”

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

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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Famílias beneficiárias do
Bolsa Família em Borda
da Mata devem cumprir as
condicionalidades do programa
para manter o benefício
Para fazer jus ao benefício mensal do
Programa Bolsa Família, o beneficiário
precisa cumprir as condicionalidades do
programa na E ducação, Saúde e
Assistência Social, sob pena de perder
o benefício.
Na educação, todas as crianças e
adolescentes entre 6 e 15 anos devem
estar devidamente matriculados e com
frequência escolar mensal mínima de
85% da carga horária. Já os estudantes
entre 16 e 17 anos devem ter frequência
de, no mínimo, 75%.
Na área de saúde, as famíli as
beneficiárias assumem o compromisso
de acompanhar o cartão de vacinação e
o crescimento e desenvolvimento das
crianças menores de 7 ano s. As
mulheres na faixa de 14 a 44 anos

também devem fazer o acompanhamento
e, se gestantes ou lactantes, devem realizar
o pré-natal e o acompanhamento da sua
saúde e do bebê.
A família que encontra dificuldades em
cumprir as condicionalidades deve, além
de buscar orientações com o gestor
municipal do Bolsa Família, procurar o
Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) ou a equipe de assistência
social do município. O objetivo é auxiliar a
família a superar as dificuldades
enfrentadas.
Esgotadas as chances de reverter o
descumprimento das condicionalidades, a
família pode ter o benefício do Bolsa Família
bloqueado, suspenso ou até mesmo
cancelado. Em Borda da Mata, cerca de 600
famílias recebem o benefício todo mês.

Professores da Rede Municipal de
Educação de Borda da Mata participam
de evento sobre contação de histórias
Os professores da Rede Municipal de
Educação de Borda da Mata participaram
no dia 09/04/14 da palestra com a
consultora pedagógica do Sistema de
Ensino NAME/COC, Lidiane Kelmer,
sobre “a arte de narrar e encantar” na
Escola Municipal Benedita Braga Cobra.

Pela terceira vez em Borda da Mata,
Li diane tro uxe experiênci as da
importância da leitura e da contação de
hi stó ri as na edu cação infanti l.
Participaram do encontro com Lidiane,
os professores do Ensino Fundamental
I.

Paralelamente, os professores do
Ensino F undament al II da Rede
Municipal participaram do encontro
pedagógico co m o coordenador
educacional do Sistema de Ensino
NAME/COC, Marcos Felipe S. Arantes
Carvalho.

Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Paula Coutinho Moraes
ria Dra. AnaOAB/MG
o
lt
u
s
107.598
e Con

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

Escolas de Borda da Mata disputam
etapa municipal dos Jogos
Escolares de Minas Gerais (JEMG)
A et apa muni ci pal do s Jogos
Escolares de Minas Gerais (JEMG)
cl assifi ca as equ ipes para a etapa
microrregi onal do JEMG que será
disputada em Extrema/MG no mês de
maio. Os jo gos nas modali dades
handebol feminino e masculino e futsal
masculino, nas categorias módulo I
(alunos nascidos em 2000 e 2001) e
módulo II (estudantes nascidos em 1997,
1998 e 1999).
Os jogos classificatórios As escolas
participantes são: Escola Estadual Lauro
Afonso Megale, Escola Estadual Dom
Ot ávi o
Chagas
de
Mi randa
(Sertãozinho), Escola Estadual Pio XVII

(Cervo), Escola Municipal Benedita
Braga Cobra e Colégio Nossa Senhora
dos Carmo.
As equi pes cl assificadas para a
próxima etapa dos Jogos são: Escola
Estadual Dom Otávio Chagas de
Miranda (Sertãozinho) com o time de
Handebol Feminino – módulo I. Escola
Municipal Benedita Braga Cobra com
duas equipes: Handebol feminino –
Módulo II e handebol Masculino –
Módulo I. Colégio Nossa Senhora do
Carmo com o time de Futsal masculino –
Módulo II e a Escola Estadual Lauro
Afonso Megale no Futsal Masculino –
Módulo I.

Professores no evento sobre contação de histórias

Praça do bairro São Judas em Borda da Mata recebe
nome de Monsenhor José Eugênio da Fonseca
Com o auxílio da Paróquia Nossa
Senhora do Carmo e Comunidade São
Judas Tadeu, o nome da Praça do bairro
São Judas Tadeu, obra da Prefeitura
Municipal concluída em 2013, o nome do
local homenageou Monsenhor José
Eugênio da Fonseca.
Em Borda da Mata, Monsenhor José
Eugênio sucedeu Monsenhor Pedro Cintra,
exerceu seu paroquiato no período de
fevereiro de 1985 a janeiro de 1990. Mons.

Na época, Padre José Eugênio foi quem
lançou as sementes da Comunidade São
Judas Tadeu, onde celebrava missa mensal
em diversas casas, despertando assim nos
moradores daquele setor da cidade que
despontava como um grande bairro, a
consciência da necessidade de formar uma
nova comunidade, desmembrando-o da
Comunidade Nossa Senhora Aparecida.
Seus sucessores à frente da Paróquia
continuaram seu trabalho, que está sendo

culminado com a construção da Igreja São
Judas Tadeu.
Inauguração
No dia 10/05/2014, às 19h, acontece a
missa solene de inauguração da Praça
Monsenhor José Eugênio da Fonseca e
logo após, descerramento da placa pelo
Prefeito Municipal. A Prefeitura e a
Comunidade São Judas Tadeu convidam
toda a população bordamatense para o
evento.

Praça do Bairro São Judas Tadeu em Borda da Mata

Etapa Municipal dos Jogos escolares de Minas Gerais/2014
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Bandidos roubam cinco Bombas de
Combustíveis do Posto Portal no bairro
Santa Cruz em Borda da Mata

Paixão de Cristo em Borda da Mata
Fotos:PASCOM

DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

No dia 14 de abril, a PM de Borda da Mata, foi acionada via 190 pelo solicitante C.
M., empresário, o qual relatou que seu posto de combustível de nome Posto Portal,
localizado na Av. Luiz Cardoso Pinto, Bairro Santa Cruz, Borda da Mata, havia sido
roubado, segundo ele, seu filho/vítima C. J., teria sido rendido por quatro indivíduos,
sendo que um destes armado com uma pistola de cor prata, sem mais dados, anunciou
o assalto, amarrando a vítima e trancando no banheiro do posto, subtraindo assim
cinco bombas de combustíveis de marca Werner e bandeira Petrobrás, evadindo em
um caminhão branco acompanhado de um veiculo VW/GOL modelo G4, sentido
Ouro Fino. De imediato a PM deslocou até o local, onde em contato com a vítima C.
J., estudante, este confirmou a versão de seu pai e ainda acrescentou que se tratavam
de 4 ou 5 indivíduos, os quais estavam todos vestidos de preto e com os rostos
descobertos, relatou ainda que os mesmos eram de cor morena, e que tentou evadir
da abordagem dos autores, porém foi rendido pelos mesmos, os quais utilizando
uma arma de fogo, semelhante a pistola, anunciaram o assalto e utilizando de grave
ameaça, amarraram a vítima em um banheiro do estabelecimento. C. J. relatou que o
caminhão era de cor branca, de aparência nova e que metade de sua carroceria tinha
baú de madeira e outra metade não, semelhante a caminhões que são utilizados para
transportar trabalhadores rurais, e que o veículo VW/GOL G4, possuía apenas 02
portas e que era de cor cinza, com rodas de liga leve. A ação dos autores não durou
mais que 20 minutos, segundo relato de C. J., sendo que após a evasão dos autores
ainda demorou uns 15 minutos para que a vítima se soltasse e acionasse a PM.

Homem desaparece e é encontrado no Distrito
do Cervo morto aparentemente por suicídio
No dia 17 de abril a PM de Borda da Mata, foi acionada pela solicitante M. D. A.
P., do lar, casada, a qual relatou que seu irmão R. B. D. A., serviços gerais, solteiro,
desapareceu desde o dia 14/04/14(segunda feira), sendo que foi visto pela última
vez próximo da casa de sua outra irmã, trajando calça jeans e blusa amarela (sem
mais dados); Dias depois a PM foi acionada até o bairro do Cervo onde a pessoa
desaparecida foi encontrada morta, aparentemente por suicídio

Homem de 47 anos é encontrado
morto em sua residência no
bairro Nossa Senhora Aparecida
No dia 22 de abril, a PM foi acionada por diversos populares a comparecer na rua
José Luiz Moreira, bairro Nossa Senhora Aparecida, no local em contato como T. L.
A. E S., enfermeiro, solteiro, 33 anos, este relatou que foi acionado e quando chegou
no local deparou-se com o corpo da vitima E. D. C., 47 anos, que estava deitado em
decúbito dorsal no chão da sala, com a cabeça encostada no sofá, e apresentava
sinais de decomposição, porém sem sinais de agressão. Segundo os familiares, a
vítima tinha problemas com alcoolismo, sendo que em contato com seu filho L. D. S.
S. C., pedreiro, casado, 26 anos, este não via seu pai há 04 dias e ao chegar à
residência deparou-se com seu pai morto.

Jovem de 19 anos é preso por tráfico de
drogas na saída para o Distrito do Cervo
No dia 21 de abril, a PM foi acionada através de varias ligações via 190 dizendo
que um individuo de cor negra estaria na Rua Santa Terezinha, bairro Santa
Terezinha, pedindo carona aos veículos para se deslocar até o Distrito do Cervo,
onde diziam ainda que este indivíduo frequentemente pára no local e aparecem
vários outros indivíduos usuários de drogas que se aproximam dele onde entregam
e pegam algo. De posse das informações, a PM deslocou até o local onde deparou
com um indivíduo de cor negra, sendo este abordado e identificado se tratando da
pessoa de D. R. D. S., desocupado, 19 anos, este já conhecido no meio policial por
estar ligado ao tráfico de drogas que ocorre no Distrito do Cervo juntamente com C.
do Cervo, (sem mais dados). Diante do exposto, o autor foi submetido à busca
pessoal sendo encontrado em seu poder, no bolso de sua calça lado esquerdo, 04
porções de uma substância amarela análoga ao “CRACK” e 04 porções de uma
substância esverdeada análoga a “MACONHA” e na sua carteira a quantia de R$
114,00. Ao ser indagado sobre a procedência dos entorpecentes, relatou que se
deslocou até o município de Pouso Alegre, no bairro São Geraldo, para buscar a
quantia de R$150,00 de “CRACK” e R$20,00 de “MACONHA” e posteriormente
entregaria a seus amigos para juntos consumirem. Durante a ação policial, o autor
esboçou resistência passiva e tentou evadir sendo necessário o uso moderado da
força e algemas para contê-lo. Diante o exposto, foi dado voz de prisão em flagrante
ao autor e encaminhado ao HPS e posteriormente encaminhado a delegacia plantão
na cidade de Pouso Alegre, onde foi ratificado o flagrante.

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

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

Este ano, a Semana Santa em Borda da Mata esteve bastante movimentada, pois além das celebrações diferentes
a cada dia, com grande participação popular, o destaque foi para o Teatro da Paixão de Cristo na Sexta-Feira
Santa, em frente a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em que reuniu várias atores de Borda da Mata.
“Foi muito bonita a apresentação e a participação das pessoas”, diz Maria Aparecida,
que ficou emocionada com o evento.

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
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Bom Repouso ganha Caminhão Basculante e Patrol do PAC 2
Para aumentar a frota, a Prefeitura comprou ainda, com recursos próprios, mais quatro caminhões zero quilômetro
O Prefeito de Bom Repouso, EdmilsonAndrade está mesmo
disposto a renovar a Frota Municipal. Para isso, além dos
carros, caminhões, ônibus e maquinários que já vem
recebendo desde o início de sua primeira gestão, ele ainda
investe recursos pró pri os para comprar mais, co mo
recentemente, quatro caminhões para o Departamento de
Obras.
O último que o município recebeu foi o Caminhão Basculante
que o Prefeito Edmilson recebeu das mãos da Presidenta Dilma
em evento realizado em Contagem.

Patrol e o
Caminhão
Basculante do
PAC 2 e abaixo
os outros
adquiridos com
recursos
próprios

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma
e Teste Ergométrico.

- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG
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Frota municipal da Secretaria de
Saúde de Bom Repouso é ampliada
A Secret ari a de Saúde de Bo m
Repouso para melhorar ainda mais o
transporte dos pacientes do município
tem renovado sua frota de veículos.
Nos ú ltimos dias, a P refeitura foi
contemplada com dois carros Sandero
que est ão sendo u ti li zados no

Programa de Saúde da Família e além
desses automóveis, foi conseguida
ainda uma Saveiro Ambulância. “A
Saú de Pú bl i ca de Bom Repo uso
continuará tendo muita atenção de
nossa administração” frisa o Prefeito
Edmilson Andrade.

Os dois carros novos do PSF

Ambulância Saveiro

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

Bom Repouso recebe quatro médicas de Cuba
para atender no Programa de Saúde da Família
As médicas estão trabalhando na cidade através do “Programa Mais Médicos” do Governo Federal
A ci dade de Bom Repo uso foi
contemplada com quatro médicas vindas
de Cuba para atender no município no
Programa de Saúde da Família. Elas estão
atendendo nas Unidades Básicas de
Saúde e de acordo com a responsável
pelo PSF, Thal ita, o cont rat o das
médicas é de três anos e a Prefeitura só
fornece a moradia e a alimentação das
profissionais, o restante das despesas
é feita pelo Governo Federal “Estamos
felizes co m o trabalho dessas
profissionais competentes, simpáticas,
dedicadas e esperamos que el as
continuem conosco por muitos anos
ainda e gostaria de agradecer ao Prefeito
Edmilson por tamanha preocupação com
a Saúde Pública Municipal, que muito
tem beneficiado a população de Bom
Repouso” enfatiza Thalita.
Três médicas vieram há cerca de um

mês de Cuba que são a Dra. Regina
Mercedes Rivera Odio, Dra. Nancy
Karel is Pena Moya, Dra. Yo landa

Domingues Tamoyo e a Dra. Yenelis
Arrecvaleta Rivera chegou no dia 23 de
abril.

Dra. Nancy, Dra. Regina e Dra. Yolanda
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Publicação da
Câmara Municipal
de Borda da Mata
Proposição de
Lei nº 05/2014
“Dispõe sobre normas gerais
urbanísticas para a instalação no
Município de Borda da Mata, de
Estruturas de Suporte das Estações
Rádio Base e equipamentos afins
aut orizados e h omol ogad os p ela
Ag ênci a
Na cional
de
Telecomu nicações, nos t ermos da
legislação federal vigente.”
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - A instalação, no Município
de Borda da Mata, de Estruturas de
Suporte das Estações Rádio Base e
equipament os afins aut orizados e
homologados pela Agência Nacional de
Tel ecomunicações, desti nadas à
operação
de
servi ços
de
telecomunicações, fica disciplinada por
esta lei, sem prejuízo do disposto na
legislação federal pertinente.
Parágrafo único. Não estão sujeitos
às prescrições previstas nesta Lei os
radares militares e civis, com propósito
de defesa ou controle de tráfego aéreo,
cujo funcionamento deverá obedecer a
regulamentação própria.
Art. 2º - Para os fins de aplicação desta
lei, e em conformi dade com a
regulamentação expedida pela Agência
Nacional de Tel ecomunicações,
observam-se as seguintes definições:
Estação Rádio Base (ERB) - Conjunto
de equi pamentos ou aparelho s,
dispositivos e demais meios necessários
à realização de comunicação, seus
acessórios e periféricos que emitem
radiofrequências e, quando for o caso,
as instalações qu e os abrigam e
complementam.
Antena – Dispositivo para irradiar ou
capturar ondas eletromagnéticas no
espaço.
Estruturas de Suporte - meios físicos
fixos construídos para dar suporte a
est ações
transmisso ras
de
radiocomunicação, entre os quais
postes, torres, mastros, armári os,
estruturas de superfície e estruturas
suspensas.
ERB Móvel - A estação rádio-base
instalada para permanência máxima de
06 (seis) meses para cobrir demandas
especí ficas, t ais como evento s,
convenções, etc.
Instalação Externa – Instalação em
locais não confinados, tais como torres,
postes, topo de edificações, fachadas,
caixas d’água, etc.
Instalação Interna – Instalação em
locais confinados, tais como no interior
de edificações, túneis, sho ppings,
aeroportos, estádios, etc.
Solicitante - Prestadora interessada no
Compartilhamento de Infraestrutura.
Detentora – empresa proprietária da
Estrutura de Suporte.
RNI – Radiação Não Ionizante.

Áreas P rec ária s –
Áreas
irregularmente urbanizadas.
Art. 3º - As Estações Rádio Base e as
respectivas Estruturas de Suporte ficam
en quad rada s na ca tego ria de
eq uipa ment o urbano
e são
considerados bens de utilidade pública,
conforme disposto na letra “b”, do
inciso VIII, do artigo 3º do Código
Florestal, podendo ser implantadas em
todas as zonas ou categorias de uso,
desde que atendam ao disposto nesta
lei.
§ 1º – Em bens privados, é permitida a
instal ação e o fu ncio namento de
Estações Rádio Base e das respectivas
Estruturas de Suporte mediante a devida
autorização do proprietário do imóvel ou
detentor do título de posse.
§ 2º - Nos bens públicos de todos os
tipos, é permitida a instalação e o
funcionamento de Estações Rádio Base
e das respectivas Estruturas de Suporte
mediante com a devida permissão de uso,
que será outorgada pelo Município por
decreto do Executivo, a título não
oneroso, e formalizada por termo lavrado
pela Prefeitura Municipal de Borda da
Mata, do qual deverão constar as
cl áusu las convencionais e o
atendimento aos parâmet ros de
ocupação dos bens públicos.
§ 3º - Em razão da utilidade pública
dos serviços regulados nesta Lei, o
Município pode ceder o uso da área
pública na forma prevista no parágrafo
aci ma para qual quer particu lar
interessado em realizar a instalação de
Estações Rádio-Base sendo, nesses
casos, inexigível o processo licitatório,
nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº
8.666/1993. A cessão de uso da área
pública não se dará de forma exclusiva.
§ 4º – Os condici onament os
estabelecidos pelo poder público municipal para a instalação e o funcionamento
de Estações Rádio Base e das respectivas
Estruturas de Suporte deverão conciliarse com as políticas públicas aplicáveis
aos serviços de telecomunicações.
Art. 4º - Não estará sujei ta ao
licenciamento municipal estabelecido
nesta Lei, bast ando à empresa
interessada comunicar previamente a
instalação a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata/MG:
A instalação de ERBs Móveis;
II.
A instalação interna de ERBs;
III.
A instalação externa de ERBs
que não dependam da construção civil
de novas i nfraest rutu ras ou não
impliquem na alteração da edificação
existente no local;
IV.
A instalação de ERBs que não
causem impacto visual e/ou que sejam
de pequeno porte.
§ 1º - São consideradas ERBs que não
causam impacto visual as que tiverem
os seus equipamentos instalados em
mobiliário urbano, no i nterior de
edi ficações,
camufl ados
ou
harmonizados em fachadas de prédios
ou ocultos.
§ 2 º São co nsideradas E RBs de
pequeno porte as qu e sejam de

Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!
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.

Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
Filial: Cervo-3445-5000

pequenas dimensões e operem com baixa
potência de transmissão.
Art. 5º - Será admitido processo de
licenciamento simplificado quando:
A estrutura de suporte tiver altura
máxima de 6 metros; ou
Em casos de compartilhamento em
instalações já licenciadas.
Art. 6º - O limite máximo de emissão de
radiação eletromagnética, considerada a
soma das emissões de radiação de todos
os sistemas transmisso res em
funcionamento em qualquer localidade
do Município, será aquele estabelecido
em legislação federal para exposição
hu mana aos campos elét rico s,
magnéticos ou eletromagnéticos.
Art. 7º – O compartilhamento das
Estruturas de Suporte pelas prestadoras
de serviços de telecomunicações que
utilizam estações transmissoras de
radioco muni cação observará as
disposições do art. 10 da Lei Federal nº
11.934, de 5 de maio de 2009, e deverá ser
estimulado pelo Poder Executivo Municipal
CAPÍTULO II
DAS
RES TRIÇÕES
DE
INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO DO
SOLO
Art. 8º - Visando à prot eção da
paisagem urbana a instalação das torres
e postes deverá atender às seguintes
disposições:
Em relação a instalação de torres, 3 m
(três metros), do alinhamento frontal, e
1,5m (um metro e meio), das divisas
laterais e de fundos, sempre contados a
partir do eixo da base da torre em relação
à divisa do imóvel ocupado;
Em relação a instalação de postes, 1,5m
(um metro e meio) do alinhamento frontal, das divisas laterais e de fundos,
sempre contados a partir do eixo do poste
em relação à divisa do imóvel ocupado;
A projeção vertical sobre o terreno, de
qualquer elemento da Estação Rádio
Base, em relação às divisas laterais e de
fundo, não poderá ser inferior a 1,5m (um
metro e ci nqüenta centímetros),
respeitando o respectivo afastamento ao
alinhamento frontal.
§ 1º - Poderão ser autorizadas a
instalação de Estações Rádio Base e das
respectivas Estru turas de Supo rte,
desobrigadas das limitações previstas
neste artigo, nos casos de
impossibilidade técnica para prestação
do s serviços, compatí veis com a
qualidade exigi da, devi damente
justificada junto aos órgãos Municipais
co mpet entes, medi ante lau do que
justifique detalhadamente a necessidade
de instalação e os prejuízos pela falta de
cobertura no local.
§ 2º - As restrições estabelecidas no
inciso II deste artigo não se aplicam aos
postes, edificados ou a edificar, em áreas
públicas.
Art. 9º - Po derá ser admit ida a
instalação dos abrigos de equipamentos
da Estação Rádio Base nos limites do
terreno, desde que:
Não exista prejuízo para a ventilação
do imóvel vizinho;
Não seja aberta janela voltada para a
edificação vizinha.
Art. 10 - A instal ação dos
equipamentos de transmissão, containers e antenas no topo e fachadas de
edificações é admitida desde que sejam
garantidas co ndições de segurança
previstas nas normas técnicas e legais
aplicáveis, para as pessoas no interior
da edi ficação e para aquel as que
acessarem o topo do edifício.
Art. 11 - A instalação das Estruturas
de Suporte das Estações Rádio Base
deverá seguir normas de segurança,
mantendo suas áreas devidamente
iso ladas e aterradas, confo rme as
prescrições da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT.
Art. 12 - Os equ ipament os que
compõem a ERB deverão receber, se
necessário, tratamento acústico para
que, no receptor, o ruído não ultrapasse
os limites máximos permitidos para cada
zona de uso, estabelecidos em legislação
pertinente, di spondo, também, de
tratamento anti-vibratório, se necessário,
de modo a não acarretar incômodo à
vizinhança.
CAPÍTULO III
DA OUTORGA DO ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO E DO CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE OBRA
Art. 13 – A implantação no Município
das Estruturas de Suporte das Estações
Rádio Base depende da expedição de

Alvará de Construção e da respectiva
aut orização do órgão ambiental
competente ou do órgão gestor, quando
se tratar de instalação, respectivamente,
em Área de Preservação Permanente ou
Unidade de Conservação.
Art. 14 – O pedido de Alvará de
Constru ção será apreciado pela
Secret aria Munici pal de Obras e
abrangerá a análi se do s requisi tos
básicos a serem atendidos nas fases de
construção e instalação, observadas às
normas da ABNT, e deverá ser instruído
pelo Projeto Executivo de Implantação
da Estrutura de Suporte da Estação
Rádio Base, a especificação dos
equipamentos e a planta de situação.
Parágrafo Único – Para solicitação de
emissão do Alvará de Construção
deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
Requerimento;
Projeto executivo de implantação da
estrutura e respectiva ART;
Documento comprobatório da posse
ou da propriedade do imóvel;
Contrat o so cial da Operadora e
comprovante de inscrição no CNPJ –
Cadastro nacional de Pessoas Jurídicas;
Procuração emitida pela Operadora
para a empresa responsável pelo
requerimento de expedição do Alvará de
Construção, se o caso;
Documento legal que comprove a
autorização do proprietário do imóvel ou
detentor do título de posse.
Art. 15 – O Alvará de Construção,
aut orizando a i mplantação das
Estruturas de Suporte das Estações
Rádio Base será concedido quando
verificada a co nformidade das
especificações constantes do Projeto
executivo de implantação com os termos
desta lei.
Art. 16 – Após a instalação da
Estrutura de Suporte da Estação Rádio
Base deverá ser requerida para a
Secret aria Munici pal de Obras a
expedição do Certificado de Conclusão
de Obra.
Art. 17 - Os prazos para análise dos
pedido s de out orga do Alvará de
Constru ção e do Certifi cado de
Conclusão de Obra serão de 30 (trinta)
dias, respectivamente, contados da data
de apresentação dos requerimentos
acompanhados dos docu ment os
necessários.
P arágrafo único - Findo o prazo
estabelecido no caput deste artigo, se o
órgão licenciador municipal não houver
finalizado o processo de licenciamento,
a empresa licenciante estará habilitada a
construir e a operar comercialmente a
Estação Radio Base até que o Alvará de
Construção e o Certificado de Conclusão
de Obra sejam expedidos, ressalvado o
direito de fiscalização do cumprimento
da conformidade das especificações
constantes do seu Projeto executivo de
implantação.
Art. 18 – A negativa na concessão da
outorga do Alvará de Construção ou do
Certificado de Conclusão de Obra deverá
ser fu ndamentada e caberá o
contraditório.
Art. 19 – Na hipótese de
compartilhamento, o licenciamento da
instalação dos equipamentos da empresa
compartilhante independerá da outorga
do Alvará de Const rução e do
Cert ificado de Concl usão de Obra
referidos no Capítulo III desta Lei e será
realizado por meio de procedimento
simplificado.
Parágrafo Único - O procedimento
simplificado a que se refere o caput deste
artigo será instaurado por requerimento
formulado pela empresa compartilhante,
instruído com:
Licença Para Fu ncio namento de
Estação expedida pela ANATEL para os
equipamentos de sua propriedade;
Alvará de Construção e o Certificado
de Conclusão de Obra expedidos pelo
Município para a Estrutura de Suporte
da empresa detentora;
Autorização para compartilhamento da
Estrutura de Supo rte, emitida pela
empresa detentora em favor da empresa
compartilhante.
CAPÍTULO IV
DA
F ISCALIZAÇÃO
DO
FUNCIONAMENTO
Art. 20 - A fiscalização do atendimento
aos limites referidos no artigo 3º desta
lei para exposição humana aos campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos
gerados por estações transmissoras de
radiocomunicação, bem como a aplicação

das eventuais sanções cabíveis, serão
efetuadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações, nos termos dos
artigos 11 e 12, inciso V, da Lei Federal nº
11.934, de 5 de junho de 2009.
Art. 2 1 –
Constatado o
desatendimento de quaisqu er dos
requisitos estabelecidos nesta lei, o órgão
outorgante deverá intimar a empresa
responsável para que no prazo de 30
(trinta) dias proceda as al terações
necessárias à adequação.
CAPÍTULO V
DAS MULTAS E PENALIDADES
Art. 22 - Constituem infrações à
presente Lei, para empresas que operam
as Estações Rádio Base:
Instalar e manter no território municipal Estruturas de Suporte para Estações
Rádio Base sem o respectivo Alvará de
Construção e Certificado de Conclusão
de Obra, ressal vadas as hipóteses
previstas nesta lei;
Prestar informações falsas ou inexatas
aos órgãos competentes.
Art. 23 - Às infrações tipificadas nos
incisos do artigo anterior aplicam-se as
seguintes penalidades:
Notificação de Advertência, na primeira
ocorrência;
Multa simples com o mesmo valor
aplicado pelo códi go de obras do
município.
Art. 24 - As multas a que se refere esta
lei devem ser recolhidas no prazo de
trinta dias, contados da sua imposição
ou da decisão condenatória, sob pena
de serem inscritas na Dívida Ativa.
Art. 25 - A empresa notificada ou
autuada por infração à presente lei
poderá apresentar defesa, dirigida ao
órgão responsável pela notificação ou
autuação, com efeito suspensivo da
sanção imposta, no prazo de 30 (trinta)
di as contados da noti ficação ou
autuação.
Art. 26 – Caberá recurso em última
instância administrativa das autuações
expedidas com base na presente lei ao
Prefeito do Município, também com
efeito suspensivo da sanção imposta.
CAPÍTULO VI
DAS DISP OSIÇÕES F INAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 27 - Todas as Estações Rádio Base
e respectivas Estruturas de Suporte que
foram instaladas, segundo as normas
vigentes, e se encontrem em operação
desde antes do início desta lei ficam
sujeitas à verificação do atendimento aos
limites estabelecidos no artigo 6º desta
lei, através da apresentação da Licença
Para Fu ncio namento de E stação
expedida pela Agência Nacional de
Telecomunicações.
§ 1º - Fica concedido o prazo de um
ano, contado da publicação desta lei, para
que os empreendedores responsáveis
apresentem
a
Li cença
Para
Funcionamento de Estação expedida pela
Agência Nacional de Telecomunicações
para as Estações Rádio Base referidas
no caput deste artigo e requeiram a
expedição de documento comprobatório
de sua regularidade perante o Município.
§ 2º - O prazo para análise do pedido
referido no parágrafo acima será de 30
(trinta) di as contados da data de
apresentação do requerimento
acompanhado da Li cença Para
Funcionamento de Estação expedida pela
Agência Nacional de Telecomunicações
para a Estação Rádio Base.
§ 3º - Findo o prazo estabelecido no
parágrafo acima, se o órgão licenciador
municipal não houver finalizado o
processo de licenciamento, a empresa
licenciante estará habilitada a continuar
operando comercialmente a Estação Radi o Base até que o documento
comprobatório de sua regularidade
perante o Município seja expedido.
§ 4º - Nos casos de não cumprimento
das normas vigentes à época da
instalação, será concedido o prazo de
dois anos para adequação das estruturas
já instaladas.
§ 5º - Durante o prazo disposto nos
§1º, §2º e §3º, § 4° acima não poderão ser
aplicadas sanções administrativas às
Estações Rádio Base mencionadas no
caput motivadas pel a falta de
cumprimento da presente Lei.
Art. 28 – Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogando-se
todas as disposições em contrário.
Borda da Mata 10 de março de 2014
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL
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Cras Sebastiana Marques em Borda da Mata reúne terceira idade para tarde de diversão

O bingo do Cras é realizado uma vez por mês em Borda da Mata pelo Cras Sebastiana Marques destinado à terceira idade com o intuito de proporcionar entretenimento e lazer. A edição de abril aconteceu no dia
23/04/14. Os prêmios sorteados são simbólicos e oriundos de doações. O evento acontece na sede da Guarda Mirim Irmão Martha, no Centro, sempre às 15h. O próximo bingo acontece em maio, no dia 27/05/14.

Novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Borda da Mata são
eleitos durante Conferência realizada no dia 23 de abril na Câmara Municipal
A C o nfe rênci a de Assi st ên ci a
Social de Borda da Mata aconteceu
no di a 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 na Câm ara
Municipal com a presença da diretora
regional da SEDESE (Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social),
Elina Jurema Costa, que falou sobre
a importância do Conselho e o papel
dos conselheiros.
Na ocasião, foram eleitos os novos
representantes da so ciedade civi l:
Vi lma Hel ena da Si l va, Gu stavo
Dantas de Melo , Afonso Antô ni o

Dias, Vinícius dos Santos, Evelyn
Ap ar eci da Ri be i r o d e F re i t as
Ca rv al h o , Ma ri a Taí s a P er ei ra
Rezen de, Lu i z R o bert o Bo rges,
Dayane Pri scila Silva Mendonça e
Sebastião Carlos Romualdo.
A nova diretoria do Conselho para
o bi ênio 2 0 14 / 2 0 16 t ambém fo i
es co l hi da
na
C o n fer ên ci a:
pr es i de nt e
Ru t i e l em
M ar i a
Ro d ri gu e s, vi ce-p resi d ent e Leo
Guimarães e secretária Vilma Helena
da Si lva.

Vilma, Leo Guimarães e Rutielem e os participantes da Conferência
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Departamento de Educação de Tocos do Moji faz abertura do Projeto
EPTV na Escola, para os alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino
A Diretora Municipal de Educação de
Tocos do Moji, Lu Rosa, fez a abertura
do Projeto EPTV na Escola 2014,
discorrendo sobre o tema escolhido para
este ano, “Como construir o mundo que
queremos?”, através da apresentação de
DVD com um documentário sobre o
tema e toda a programação do projeto.
A Direto ra Lu Ro sa destacou a
importância dos projetos que propiciam
maneiras de estimular o potencial dos
educandos, valorizando as ideias, o
conhecimento pessoal e o senso crítico
dos educandos. “E que nesse ano a

participação da turma EJA do 9º ano no
concurso é incentivada por todos da
rede de ensino por ser um ti po de
concurso com perfil educador e que
permite ao estudante conhecer, na
prática e fora do ambient e escolar
regular, como é fundamental pesquisar,
estudar e realmente se preparar para
participar de processos de seleção por
redação e lembro que em concurso
anterior, o de 2013, o município teve a
al una St éfani Pi res R. Alvarenga
cl assifi cada em segundo l ugar”
comemora Lu Rosa.

Departamento de Educação
do Município de Tocos do Moji
comparece ao Lançamento
do Projeto “EPTV na
Escola 2014” em Varginha
No di a 0 8 de abril, no Teat ro
Mestrinho, em Varginha, compareceram
Secretários, Diretores, Professores de
Lí ngu a P ortuguesa das Escol as
Municipais, Estaduais e particulares
para a apresentação do Projeto EPTV na
Escola 2014.
O EPTV na Escol a, concurso de
redação voltado para os educandos do
último ano do ensino fundamental, para
o ano de 2014 vem com o tema “Como
construir o mundo que queremos?”. O
assunto tem como finalidade propiciar
uma importante reflexão sobre o papel
do cidadão como um possível agente
social transformador, que não perceba
apenas os problemas a sua volta, mas

qu e t enha um olhar para as
po ssi bil idades de agir em prol a
construção de uma sociedade e um
mundo melhor para todos.
Por seus objetivos, a Diretora Municipal
de Tocos do Moji, Lu Rosa elogiou o
concurso e reafirmou que o projeto é
aderido pelas escolas Municipais e a
Escola Estadual, como manifestou a
alegria por oportunizar aos educandos da
EJA a participação no concurso este ano.
E também o Município de Tocos do Moji,
através da Diretora Municipal foi
novamente parabenizado pela conquista
do 2º Lugar da Aluna Stéfani Pires R.
Alvarenga em 2013 com o Tema “Viver.
Você tem medo do quê?”.

Lançamento
do Projeto
EPTV na
Escola e a
Diretora do
Departamento
de Educação,
Lu Rosa

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

Abertura do Projeto EPTV na Escola na Rede Municipal de Ensino em Tocos do Moji
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Escolas do Município de Tocos do Moji fazem apresentação de Projetos Escolares
A cri ança ao ent rar na escola é
inserida num contexto formador e
informador, muitas vezes permeado pelas
datas co memorati vas. Assim, o
Departamento de Educação de Tocos do
Moji, vem desenvolvendo Projetos que
po ssi bi lit am
aos
educandos
desenvolverem diferentes competências,
a escola transforma-se num espaço vivo
de interações, com múltiplas dimensões.
Nesse novo entendimento, aprender
deixa de ser memorizar e, ensinar é muito
mais que t ransmi tir co nt eúdos

aleatórios.
Ao trabalharmos projetos nas escolas,
percebemos que, tanto o ensino quanto
a aprendizagem adquirem no vo
significado. Todos os membros da
instituição to rnam-se ato res desse
processo, parceiros nessa empreitada,
na qual o Educador cria situações reais
de aprendizagem à partir do meio em que
o Educando está inserido.
Lu Rosa
Diretora do Depto. de Educação

Creche e Cemei em Borda da
Mata entregam mais de 350
ovos de Páscoa às crianças
No Cemei Professora Ana Maria
Cabral dos Santos e na Creche Madre
Tereza de Sal danha, as cri anças
receberam a visita do coelhinho da

Páscoa e ganharam ovos de chocolate
em homenagem à data. De acordo com a
direção, foram entregues 216 ovos no
Cemei e 150 na Creche.

Entregas dos Ovos de Páscoa no Cemei

Entregas dos Ovos de Páscoa na Creche

Apresentação de
Projetos Escolares
em Tocos do Moji

