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Grande Final do 4º Campeonato
Intermunicipal de Futebol do

Bairro do Campo em
Borda da Mata.

Dia - 1º de Junho - 16h.
Equipes - Pinhal Redondo (Tocos
do Moji) X Drogaria Americana
(Bairro São João- Pouso Alegre).

Os times contarão com os melhores
jogadores da região.

Não percam esse grande jogo!
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Atenção!!! Atenção!!!

Sertãozinho e Região!!!

Não percam a data do evento, mais
esperado e inesquecível do ano e
agende  sua visita, que será dia

12/07/2014.
Contato:(35)9969-3668

Luiz Carlos da Silva

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.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

ACADEMIA JL

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

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

Setor de Odontologia da Prefeitura de Borda da
Mata realiza palestra para diabéticos e hipertensos

Em parceria com as equ ipes do
Programa Estratégia Saúde da Família, o
setor de odontologia da Secretaria
Municipal de Saúde de Borda da Mata
realiza palestras sobre prevenção do
câncer bucal durante as reuniões de
Hiperdia, destinada aos diabéticos e
hipertensos. No dia 16/05, a dentista
Júlia Borges esteve na UBS Nossa

Senhora de Fátima para conversar com
os participantes da reunião.

Todos os meses, durante os
encontros de diabéticos e hipertensos
das Unidades Básicas de Saúde do
município e distritos, os dentistas da
Prefeitu ra vão  part icipar  e levar
info rmações sobre a prevenção do
câncer bucal.

Par alel o  a e ste even to ,
aconteceram também palest ras na
Escola Estadual Pio XII, no Cervo,
no dia 16/05 com o dentista Fabrício
da Motta Silva e na Guarda Mirim
Irmã Martha, no dia 19/05 com os
dent istas Maysa Montei ro Rosa e
Fabrício sobre saúde bucal voltada
para crianças e adolescentes.

Palestra na UBS
Nossa Senhora

de Fátima

Palestra na
Escola Pio XII
no Cervo

Cras de Borda da Mata realiza Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes

O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos é realizado
na sede do Cras e reúne grupos
divididos de acordo com a faixa etária.
Há grupos de crianças de até 6 anos,
crianças a partir de 7 anos de idade,
adolescentes de 11 a 14 anos e de 15 a
17 anos. As crianças e jovens, sob
supervisão da equipe técnica do Cras,
o psicólogo Valdecir, o assistente social
Luciano e da agente social, Marcela,
elaboraram atividades de recreação com
o intuito de ampliar trocas culturais e
de vivências, desenvolver o sentimento
de pertença e de identidade, fortalecer
vínculos familiares e incentivar a
socialização e a convivência
comunitária.

Crianças
durante os
serviços do

CRAS:
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Prefeitura de Borda da Mata
investe cerca de R$ 30 mil por

mês em medicamentos especiais
Além dos medicamentos disponíveis

na Farmácia Municipal, remédios de 39
classes terapêut icas, e os
disponibilizados para as reuniões
mensais de hipertensos e diabéticos do
Programa Estratégia Saúde da Família
que totalizam mais de 320 mil
medicamentos de 48 apresentações todo
mês, a Secretaria de Saúde de Borda da

Mata atende a população que demanda
de medicamentos especiais.

De janeiro a abril de 2014, a Prefeitura de
Borda da Mata investiu, em média, R$ 30
mil mensais, na compra de medicamentos
para pacientes que necessitam de
remédios que geralmente são caros, os
quais são disponibilizados pelos
Governos municipal, estadual e federal.

Festa Junina da Escola
Municipal Benedita Braga

Cobra acontece dia 14 de junho
A tradicional festa junina da Escola Municipal Benedita Braga Cobra, conhecida
popularmente como Grupo acontece no sábado, dia 14 de junho de 2014, às 16
horas na escola. Toda a comunidade está convidada para participar do evento.

FESTA JUNINA
E. M. BENEDITA BRAGA COBRA

Sábado, 14 de Junho
A partir das 16h

Sorteios, danças e comidas típicas
NÃO PERCA!

Estudantes de Borda da Mata visitam
museu em Pouso Alegre durante a
Semana Nacional dos Museus

Os Líderes de Turma do Ensino
Fundamental II da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra, juntamente com o
Diretor da Escola, Prof. Antônio Carlos e
a Professora de História, Carolina Caraça,
visitaram a Exposição do Museu Tuany
Toledo, em Pouso Alegre, no último dia
14 de Maio.

A exposição faz parte das
comemorações dos 30 anos do museu e
também da 12ª Semana Nacional de
Museus. A Semana Nacional de Museus
acontece anualmente para comemorar o
Dia Internacional de Museus (18 de maio),
quando os museus brasilei ros,
desenvolvem uma programação especial
em prol dessa data. O tema norteador dos
eventos é o proposto pelo Conselho
Internacional de Museus (ICOM). Nesse
ano, a sua 12ª edição ocorrerá entre os
dias 12 e 18 de maio, quando instituições
museológicas de todo o país promovem

atividades em torno do tema Museus: as
coleções criam conexões.

“Sair da sala de aula, da teoria, e ir para
um ambiente onde se vivencia a história,
estimula o aprendizado e o gosto dos
alunos pela História. Foi muito proveitosa
a participação dos alunos, sendo,
inclusive, elogiados tanto pelos
monitores quanto pelos responsáveis do
museu pela disciplina e organização.”,
disse a Professora Carolina, que também
era uma das monitoras da visitação.

“Foi ótima a visita. Aproveitamos para
agradecer a acolhida que tivemos no
Museu, por parte dos monitores, e
também o apoio da Secretaria Municipal
de Educação e da empresa Golden
Turismo, na pessoa do Adeilton e do seu
pai, o Sr. Benedito, que gentilmente
cederam o ônibus para que fôssemos
nessa exposição”, finalizou o Diretor,
Antônio Carlos.

Estudantes no Museu
em Pouso Alegre

Crianças da Creche e Cemei de Borda da Mata
participam da coroação na Basílica no mês de maio
Durante o mês de maio, a Igreja

cató lica celebra o mês de Maria e
acontecem coroações em várias missas
de crianças, estudantes e

representantes de inst itu ições do
município.

No dia 04/05, as crianças da Creche
Municipal Madre Tereza de Saldanha

participaram da coroação e no dia 18/05,
as crianças do Cemei Professora Ana
Maria Cabral dos Santos fizeram a
coroação da imagem de Nossa Senhora.

Alunos da Creche Madre Tereza de Saldanha

Alunos do CEMEI Professora Ana Maria Cabral

Trailer odontológico da Prefeitura de
 Borda da Mata está no Sertãozinho
para atender a população do distrito

O trailer odontológico da Prefeitura
de Borda da Mata realiza atendimentos
itinerantes na zona rural do município
com o intuito de facilitar o acesso de
toda a população ao dentista. Desde o
início de maio de 2014, o trailer está no

distrito Sertãozinho, onde o dentista
Leandro  Antunes de Lima Perei ra
atende às quartas e quintas-feiras das
8h às 16h. Na quinta-fei ra, o
atendimento é direcionado apenas às
crianças.

Para agendar o  atendimento , o
paciente deve procurar a agente de
saúde do  bairro  e sol ici tar o
agendamento. O trailer deve ficar no
distrito o tempo suficiente para atender
a demanda da população.

Trailer
Odontológico no

Distrito do
Sertãozinho

Idosos, diabéticos e hipertensos
participam de atividades recreativas

no Clube de Campo em Borda da Mata
Toda semana, dezenas de idosos,

diabéticos e hipertensos se exercitam
com atividades recreativas no Clube de
Campo ministradas pelas professoras de
Educação Física, Rosi Chicano e Regina
Moreira.

O ponto de encontro dos participantes
é na Igreja Nossa Senhora Aparecida,
onde as enfermeiras e técnicas das
equipes do Programa Estratégia Saúde
da Família fazem a aferição de pressão
arterial, depois de alongamento, todos

saem em caminhada até o Clube de
Campo  pela Avenida João Olivo
Megale. Depois da recreação e lanche,
ônibus da Prefei tura levam os
participantes de volta ao ponto de
partida.

Atividades no
Clube de
Campo
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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

“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
(Próximo ao Centro Médico) Tel.:3445-3706

Atendemos também em Tocos do Moji

Agora sob nova Direção

Prefeito de Tocos do Moji Toninho Rodrigues consolida parceria política
com o Deputado Federal mais votado de Minas, Rodrigo de Castro

O prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues, esteve em Brasília, no mês
de abril, onde se encontrou com o
Deputado Federal, Rodrigo de Castro,
filho do político Danilo de Castro, que
sempre esteve na linha de frente do
Governo de Minas, e agora o Deputado
Rodrigo de Castro recebeu o prefeito de
Tocos do Moji para reafirmar os laços
políticos em que Toninho Rodrigues
sempre manteve com os Governadores
de Minas, durante todos os períodos em
que esteve como prefeito de sua cidade
e também ressaltar a parceria entre o
prefeito e o Deputado que, segundo
Toninho Rodrigues é um grande
parceiro, que como outros Deputados
em que trabalharam juntos, muito se fará
pelo seu município. “Estamos muito
felizes em poder ter a ajuda de um grande
político e Deputado, como Rodrigo de
Castro”, comemora Toninho Rodrigues.

Rodrigo de Castro,  é advogado,
administrador, especialista em marketing
e mestre em gestão estratégica das
organizações. Dedica-se à atividade
política desde 1995.

Em 2006 disputou a sua primeira
eleição, tendo sido eleito Deputado
Federal por Minas Gerais com quase 300
mil votos. Em 2010, disputou novamente
as eleições para deputado federal, e foi
eleito, outra vez, o candidato mais
votado de seu estado.

Na área privada, antes de ser
deputado, atuou como advogado em
importantes escritó rios e causas
judiciais. Além de profissional liberal, foi
empresário na área do turismo, quando,
em 2002, aceitou convite para participar
da equipe do governo Aécio Neves,
ocupando o cargo de Chefe de Gabinete
de Antonio Anastasia, então Secretário
de Estado de Planejamento, onde

permaneceu  até a sua
desincompatibilização para disputar as
eleições de 2006.

Como Chefe de Gabinete, ajudou
Antonio Anastasia a elaborar o Plano de
Governo “Choque de Gestão”, com a
concepção dos programas estruturantes
que sanearam as finanças do Estado,
preparando-o para a retomada do
desenvolvimento.

Colaborador e amigo de Anastasia,
Rodrigo de Castro levou-o para o PSDB,
possibilitando-lhe, com a filiação ao partido,
compor a chapa de Aécio Neves, nas eleições
para Governador, em 2006.

Rodrigo de Castro vem-se destacando por
seu intenso trabalho em favor das causas
de Minas e em defesa dos municípios,
revelando, nos desafios e missões que lhe
são confiados, atributos que já o distinguem
como um dos mais importantes agentes da
nova geração da política brasileira.

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Tocos
do Moji homenageiam às Mães pelo seu Dia

Com o objetivo de promover momento
de aproximação entre as famílias e a
escola, visando  à valorização dos
trabalhos realizados pelos alunos, a
Rede Municipal de Educação de Tocos
do Moji realizou em suas unidades
homenagens às mães, onde reuniu a
equipe escolar, alunos e as mães para

receberem as homenagens e presentes
de seus filhos.

Os alunos, o rientados pelos
professores, apresentaram músicas entre
outras atividades, sempre como tema
principal “As Mães.”  Muitas mães
emocionadas assist iram as
apresentações de seus filhos, com

profundo carinho de agradecimento e
muita felicidade, no final houve
culminância para todos os que estavam
presentes.

A Diretora Municipal de Educação Lu
Rosa parabeniza as escolas pela linda festa,
onde cada unidade e toda a equipe escolar
demonstraram amor e carinho às Mães.

Homenagem
às Mães nas

Escolas
Municipais
de Tocos do

Moji:

Vereadores de Borda da Mata
participam do 31º Congresso
Mineiro de Municípios em

Belo Horizonte
No dia 06 de maio, aconteceu a

abertura do 31º Congresso Mineiro de
Municípios, no Expominas, em Belo
Horizonte. Participaram prefeitos, vice-

prefeitos e vereadores de todo o Estado,
entre eles os vereadores de Borda da
Mata, Jorginho, Luiz Carlos Lóia,
Magaly e Wálter Barbinha.

Luiz Carlos, Fabiany, Magaly, Walter Barbinha, Jorginho
e Júnior(Diretor da Câmara Municipal)

Toninho Rodrigues, Rodrigo de Castro e Zé Armando

Prefeito Toninho Rodrigues e Vice Zé Armando num almoço com a
participação do Deputado Federal Rodrigo de Castro

Advocacia

 e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

OAB/MG 134.036
Tel.:(35)3445-2729

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br
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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

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

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

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

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

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

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

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

Estradas,
pontes e várias

outras obras
são feitas na
zona rural de
Bom Repouso
A Prefeitura de Bom Repouso

tem investido bastante na zona
rural do município, principalmente
na manutenção das estradas. Neste
mês, vale destacar algumas em que
as fotos mostram abaixo, em que
foram patroladas e cascalhadas.
Entre elas estão a estrada que dá
acesso ao bairro Serro; a estrada
que dá acesso em um povoado da
gruta de Nossa Senhora de
Lourdes; a estrada do grotão que
divisa com  o bairro Campo Alegre,
saindo para Boa Vereda de Cima.

Além das estradas, também há
construção de pontes, como a que
foi entregue no dia 12 de maio,
localizada no bairro Boa Vereda de
Cima e que ficou de ó tima
qualidade, com tubo ármico.

“Estamos trabalhando duro e
apoiando sempre o homem do
campo , principalmente, os
produtores de morangos e também
demais produções, afinal são eles
grandes heróis,  que mui to
contribui  para a economia de
nosso município”, finaliza o Vice-
prefeito, Messias, que faz questão
de acompanhar de perto todas
essas obras, contribuindo muito
para o sucesso da atual
administração.

Fotos: Ederson Santos

Estrada do Grotão na divisa com Campo Alegre

Estrada que dá acesso ao Bairro Serro

Estrada que dá
acesso a Gruta
de Nossa
Senhora de
Lourdes

Ponte no
bairro Boa
Vereda de

Cima

Mais obras
na zona rural
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

Indivíduos não identificados
roubam Salão de Cabeleireiro

No dia 16 de maio, um indivíduo trajando CALÇA JEANS E JAQUETA de cor VERDE
com CAPACETE PRETO com VISEIRA REFLEXIVA entrou em um salão de cabeleireiro
situado na Rua Duque de Caxias, portando uma arma de fogo e anunciou o assalto.
Segundo informações o autor colocou a arma na cabeça de uma das vítimas e pediu o
caixa do dia. Em seguida, o autor evadiu em uma motocicleta levando a carteira da vítima,
01 NOTEBOOK e 02 celulares . O Autor ao sair do estabelecimento mandou que as
vitimas ficassem deitadas no chão e se houvesse alguma atividade, voltaria e os matariam.
Foi realizado rastreamento pela Polícia Militar e feito contato com as cidades circunvizinhas
porém até o momento os autores não foram encontrados. Os levantamentos em busca do
autor ainda continuam.

Qualquer informação poderá ser dada anonimamente pelos telefones 190 e 3445-1698.
Operação de Combate ao Jogo do Bicho

No dia 20 de maio, durante operação da Polícia Militar de Borda da Mata em
combate ao jogo do bicho, foram fiscalizados diversos pontos comerciais onde
existiam informações da prática ilegal do jogo. Em um dos locais, a PM encontrou um
autor portando um talão de apontamentos na mão contendo diversas anotações de
jogo de bicho. Segundo o autor, este estaria somente divulgando o resultado. Diante
do ocorrido o material foi apreendido e o autor encaminhado preso até a Delegacia
de Policia Local.

Delegacia Virtual em MG possibilita que
ocorrência possa ser feita pela internet

A Delegacia Virtual da Polícia Civil de Minas Gerais está funcionando e é possível
fazer o Boletim de Ocorrência de acidentes de trânsito pela internet. A iniciativa
pretende desafogar as Delegacias físicas e ainda auxiliar na confecção dos Boletins
de Ocorrência, além de otimizar a vida das pessoas. O acidente de trânsito sem vítima
é a primeira modalidade de ocorrência que já pode ser registrada no âmbito da
Delegacia Eletrônica. Segue o link: https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br

Muitas pessoas perguntam como faz
para imprimir boletins pela internet, sem
que haja a necessidade de se deslocar
até uma unidade de Polícia Civil ou
Militar. Muitas das vezes, a pessoa fica
sem saber o que fazer ou qual o site que
ela deve visitar. Aqui vai o passo a passo
para quem precisa imprimir um boletim
de ocorrência buscando-o no site da
Polícia Militar,  mas não sabe como fazê-
lo. Basta seguir o que está mostrado  que
você conseguirá imprimir o boletim.
Lembrando que este processo vale
apenas para retirar alguns tipos de
boletins de ocorrência. Nem todos os
boletins são disponibilizados v ia
Internet. Alguns boletins podem ser
retirados, como ocorrência de Trânsito
Com vítima, Trânsito Sem Vítima, Dano,
Extravio de documentos, por exemplo.

1. Entre no site da Polícia Militar (
PMMG ):  www.policiamilitar.mg.gov.br/

2. Vá até “Impressão de boletim de
ocorrência”, na lateral esquerda do site;

3. Caso abra uma página escrito
“Conexão não confiável”, não se
preocupe. Quando você visita um
website cujo endereço começa com
https, é esperado que sua comunicação
com este site seja encriptada para ajudar
a garantir sua privacidade. Antes de
iniciar a comunicação encriptada, o
website apresentará ao Firefox um
“certificado” para se identificar. Para re-
solver este problema é simples. Veja
como resolver:

Primeiramente, Clique em
“Entendendo os riscos” . Ele irá se
expandir. Então, clique em “Adicionar
exceção...”

Ao clicar em “Adicionar exceção...”
irá abrir uma outra janela. Verifique se
a caixa onde diz “Salvar esta exceção
permanentemente” está marcada. Se
não estiver, marque-a. Após, clique em
“Confirmar exceção de segurança”.

Pronto. Agora a página de Impressão
de Boletins de Ocorrência irá abrir. Veja
que é a página da Sids (Sistema Integrado
de Defesa Social). Nesta página, você
irá encontrar um local com os campos
para pesqu isa de seu Boletim de
Ocorrência:

Preencha com atenção os campos
obrigatórios (com asterisco *) e clique
em Pesquisar. É possível que seu
navegador bloqueie PopUps (novas
janelas que abrem sem sua autorização).
Siga as próximas instruções para
desbloquear as PopUps do site do Sids:

1. Vai aparecer um alerta em amarelo
na barra superior do navegador. Clique
em Opções;

2. Clique em Desbloquear popUps de
www.sids.mg.gov.br ,.

3. Talvez seja necessário realizar a
pesquisa novamente.

Pronto, agora, realizando a pesquisa
corretamente, vai aparecer os dados
do seu Boletim de Ocorrência  logo
abaixo dos campos de pesquisa. Basta
clicar em “Imprimir” que abrirá uma
nova janela com o boletim na íntegra,
pronto para ser impresso. Você pode
salvá-lo no computador ou imprimir
diretamente do site, caso tenha uma
impressora. Para exibir o boletim, você
tem que ter instalado no computador
um programa para ler o documento em
.pdf: o Adobe Reader.

Dois novos cursos
profissionalizantes

pelo Pronatec iniciam
 em Borda da Mata

Os cu rsos gratui to s de Auxiliar
Administrativo e Auxiliar de Recursos
Humanos serão  ministrados pelo
Senai por meio do programa federal
Pronatec na sala da Associação
Comercial no Terminal Rodoviário em
Borda da Mata.  As inscrições são
real izadas no  CRAS Sebast iana
Marques.

Com início em 21/07, o curso de
Auxiliar Administrativo vai capacitar
os alunos para atuar nos processos
administrativos de empresas, executar
atividades de apo io  nas áreas de
recu rsos humanos, f inanças,
produção , logíst ica e vendas,
observando  os procedimentos
operacionais e a legislação. O curso

exige Ensino Médio Incompleto como
escolaridade mínima.

O curso de Auxiliar de Recursos
Humanos tem início em 24/07 e vai
ministrar au las de como executar
rotinas de processos administrativos
do setor  de Recursos Humanos de
uma empresa. Realizar atividades de
apoio ao planejamento, execução,
avaliação e controle dos processos
de recru tamento  e seleção ,
t reinamento  e desenvo lvimento ,
aval iação  de desenvo lvimento ,
aval iação  de desempenho ,
progressão  funcional , cargos,
salário s e benefícios. Também é
necessário que o aluno tenha Ensino
Médio Incompleto.

DONIZETE
GALVÃO

A estrela se extinguiu
Deixando um rastro de luz!...

A flor pereceu
Mas, seu perfume permanece!...
Os cantares dos pássaros eram

melodias amarguradas!...
O rio, assombrado, levou para sempre,

um barco do bem.
Muitos minutos de silêncio, em

homenagem ao gênio!...
Os astros não perecem!...
Donizete, não morreu...

Transcendeu o plano material!
No desconhecido, encontrará a

verdade
E o mundo ficou menos rico.

Antonieta Rezende
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

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
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Proposição de Lei nº 04/2014
“ALTERA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO

DE POSTURA DO MUNICIPIO DE
BORDA DA MATA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

Art. 1º - Fica acrescentado o art. 92-A
com a seguinte redação:

“Art. 92-A – O tráfego, parada,
estacionamento e serviço de carga e
descarga de mercadorias, realizado por
veículos de carga no perímetro urbano da
cidade de Borda da Mata ficam sujeitos às
normas especiais estabelecidas por
critérios deste artigo:

§ 1º Os veículos de carga e descarga
para abastecer o comércio em geral, só
poderão estacionar em vias públicas dentro
do perímetro urbano nos seguintes
horários:

I – Durante Segunda-Feira a Sexta-Feira
só poderão estacionar nos locais previstos
das 6:00 às 8:30 horas e das 18:00 às 21:00
horas;”

II – Aos Sábados e Domingos só
poderão estacionar nos locais previstos
das 8:00 às 9:00 horas e das 17:00 as 18:30
horas;

§ 2º Haverá tolerância de 30 (trinta)
minutos, após o termino dos horários
estabelecidos aos veículos que já se
encontram em operação.

§ 3º O veículo não poderá em hipótese
alguma, estacionar em pistas de rolamentos
ou demais locais proibidos pela
regulamentação;

§ 4º O veículo deverá estar estacionado
no mesmo sentido do fluxo de
regulamentação da via, junto a guia do meio
fio, quando esta existir, e não houver
sinalização contrária;

§ 5º No período noturno o veículo
deverá estar com o sistema de pisca alerta
ligado;

§ 6º É vedado, fora do perímetro de
manuseio, a descarga de mercadorias no
passeio público, bem como na pista de
rolamento;

§ 7º O proprietário ou responsável pelo
estabelecimento não poderá em hipótese
alguma, sinalizar o local para carga e
descarga em vias públicas sem autorização
da Prefeitura Municipal;”

§ 8  Tratando-se de materiais cuja
descarga não possa ser feita diretamente
no interior dos prédios, será tolerada a
descarga e permanência na via pública, com
o mínimo prejuízo ao trânsito, por tempo
não superior 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 2º - Altera o Art. 93 da Lei 506 de 10
de julho de 1.967, Código de Posturas
Municipais, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 93 – Na infração de qualquer artigo
deste Capítulo, quando não prevista pena
no Código de Transito, será imposta multa
correspondente ao valor de 70% a 90% do
valor Base implantado pela Lei 1.679/2011,
devidamente atualizado.”

Art. 3º - Altera o inciso II do Art. 152 da
Lei 506 de 10 de julho de 1.967, Código de
Posturas Municipais, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“II- Construção de muros com no mínimo
1,80m (um metro e oitenta centímetros) de
altura;”

Art. 4º - Altera o Art. 156-A da Lei 506 de
10 de julho de 1.967, Código de Posturas
Municipais, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 156-A – Os Proprietários terão o
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
notificação, para a regularização das
infrações dispostas neste Capítulo.

Parágrafo Único: Será o prazo
prorrogado por período idêntico ao caput,
desde que realizado pedido por escrito,
devidamente justificado e aprovado pelo
Municipio”

Art. 5º - Acrescente-se ao art. 156-A o
seguinte parágrafo:

“Caso o proprietário não tenha
condições financeiras de regularizar as
infrações dispostas neste Capítulo, deverá
requerer sua isenção junto à
Administração, após submeter à
Assistência Social do Município, que
elaborará parecer sobre a situação
financeira do interessado.”

Art. 6º - Revogam-se as disposições em
contrário, entrando a presente Lei em vigor
da data de sua publicação.

Borda da mata 28 de fevereiro de 2014

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 06/2014

“Autoriza o Município a receber em
doação os bens imóveis e móveis de que
trata a presen te Lei e dá outras
providências”

O Povo do Município de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes legais aprova e eu, em seu
nome sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art.1º Ficao Município autorizado a
receber  na forma de Doação  com
Encargos o imóvel  registrado no Cartório
de Registro de  Imóveis da Comarca de
Borda da Mata sob transcrição o n°
10.297 de 10 de novembro de 1972, bem
como as benfeitorias nele edificadas,
no tadamente onde atualmente
funcionam as dependências  do “Lar
Irmã Maria Augusta”, haja vista a decisão
em Assembleia Geral e Extraordinária
realizada no dia 13 de fevereiro de 2014.

Parágrafo Primeiro: O imóvel a que se
refere o caput encontra-se localizada em
área urbana, conforme matrícula e croqui
de localização em anexo que fazem parte
integrante da presente Lei.

Art. 2ºFica o Município, também,
autorizado a receber em Doação os
equ ipamentos, móveis, u tensílio s,
aparelhos de uso hospitalar e demais
bens móveis de propriedade do “Lar Irmã
Maria Augusta”

Art. 3ºO Município de Borda da Mata
se obriga a:

I – a ofertar direta ou indiretamente os
serviços de acolhimento institucional
para idosos, em conformidade com as
normas do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS, assumindo as obrigações
e  responsabilidades  para com os idosos
acolhidos no “Lar Irmã Maria Augusta”

II – Responder, após formalização da
presente doação, perante os Poderes
Públicos por todos os tributos incidentes
sobre o imóvel, e por qualquer outra
obrigação que possa ou venha sobre ele
incidir;

 III – Satisfazer todas as despesas
decorrentes da presente doação, inclu-
sive as de registro  da competente
escritura pública de doação;

IV - garantir a assistência especializada
com igual ou melhor qualidade dos
atuais serviços prestados pelo “Lar Irmã
Maria Augusta”, sendo  que o
acolhimento institucional  dos idosos que
já residem no local não poderá  ser
interrompido, mesmo durante a
transição.

Art . 4ºNa hipótese do não
cumprimento por parte do Município das
obrigações previstas no artigo 3º, o bem
de que trata o artigo 1ºserá  revertido ao
patrimônio do “Lar Irmã Maria Augusta”,
com todas as benfei torias nele
construídas, ainda que necessárias, sem
direito de retenção e independentemente
de qualquer pagamento ou indenização
de qualquer título, bem como também
reverterão ao patrimônio do doador os
bens de que trata o artigo 2º desta Lei.

Art. 5º Como forma de potencializar o
acolhimento institucional, garantir o
financiamento para o custeio do Asilo, e
a vinculação dos recursos  destinadosà
atenção do idoso, o Poder Executivo, no
prazo de trinta dias  a partir da publicação
desta Lei, encaminhará ao  Poder
Legislativo, projeto de Lei  para criação
do Fundo Municipal de Atenção ao
Idoso.

Art. 6ºCom a doação, o complexo de
edifícios  que compõem o “Hospital
Afonsina Reis Megale” e “Lar Irmã Maria
Augusta” passam a se denominar “Lar e
Hospital Monsenhor Pedro Cintra”.

Art. 7º As dotações para cobertura
orçamentária das despesas decorrentes
dessa lei, para o exercício de 2014 serão
definidas por ocasiãoda criação do
Fundo Municipal de Atenção ao Idoso.

Art. 8º As partes deverão formalizar
escritura pública de doação com as
condições descritas na presente lei.

Art.9º  Revogam-se as disposições em
contrário.

Art.10 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata 26 de março de 2014

Proposição de Lei nº 07/2014
“Dispõe sobre a contratação por

tempo determinado de servidores
municipais para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse
público no serviço de acolhimento
institucional de idosos  junto ao “Lar e
Hospital Monsenhor Pedro Cintra”, nos
termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal, e dá outras
providências.”

O Povo do Município de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes legais aprova e eu, em seu
nome sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º Para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse
público no serviço de acolhimento
institucional de idosos junto ao “Lar e
Hospital Monsenhor Pedro Cintra”, o
Poder Executivo poderá efetuar  a
contratação de pessoal  por tempo
determinado, nas condições e prazos
previstos nesta Lei.

Art. 2° As contratações autorizadas por
esta Lei objetivam a manutenção do
padrão de excelência no atendimento
dos idosos acolhidos no “Lar e Hospital
Monsenhor Pedro Cintra”, doado ao
Município, haja  vista a  capacitação an-
terior do quadro de pessoal do doador
“Lar Irmã Maria Augusta”.

Art. 3º Considerando que os idosos já
acolhidos institucionalmente já estão
habituados ao atendimento prestado pela
antiga equipe do “Lar Irmã Maria Au-
gusta”, com o fito de amenizar o impacto
da transição do acolhimento privado para
o público, as contratações
preferencialmente deverão recair  sobre
ex-funcionários do LIMA.

Art. 4° As contratações serão feitas
por tempo determinado, observado o
prazo máximo de (12) doze meses,
pro rrogável por igual  período, ou
enquanto perdurar  a situação de
excepcionalidade.

Art.  5° As contratações somente
poderão ser feitas com observância da
dotação  orçamentária específica e
mediante prévia autorização do Diretor
de Administração.

Art. 6° É proibida a contratação, nos
termos desta Lei, de servidores da
Administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, bem como de
empregados ou servidores de suas
subsidiárias e controladas.

§ 1°- Excetua-se do disposto no caput
deste artigo, condicionado à formal
comprovação da compatibilidade de
horários, a contratação de que atende
ao  permissivo do art. 37, XVI da
Constituição Federal de 1988.

§ 2°- Sem prejuízo da nulidade do
contrato, a infração do disposto neste
art igo importará responsabi lidade
administrativa da autoridade contratante
e do contratado, inclusive, se for o caso,
solidariedade quanto à devolução dos
valores pagos ao contratado.

Art. 7° A remuneração do pessoal
contratado nos termos desta Lei será
fixada em importância não superior ao
valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de
cargos e salários do serviço público, para
servidores que desempenhem função
semelhante, ou , não exist indo  a
semelhança, às condições do mercado
de trabalho.

Parágrafo único – Para os efeitos deste
artigo, não se consideram as vantagens de
natureza individual dos servidores
ocupantes de cargos tomados como
paradigma.

Art. 8° O pessoal contratado nos termos
desta Lei não poderá:

I – receber atribuições, funções ou
encargos não previstos no respectivo
contrato;

II – ser nomeado ou designado ainda a
título precário ou em substituição para o
exercício de cargo em comissão ou função
de confiança.

Art. 9° As infrações disciplinares atribuídas
ao pessoal contratado nos termos desta Lei
serão apuradas mediante sindicância,
segundo estabelecido no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.

Art. 10 – São requisi tos para a
contratação:

I – ser brasileiro nato ou naturalizado;
II – ter completado dezoito anos de

idade;
III – estar no gozo de seus direitos

políticos;
IV – estar quite com as obrigações

militares;
V –  não  estar cumprindo  ou

suportando os efeitos de pena que
impeça o exercício de cargo, emprego ou
função pública;

VI – ter boa conduta;
VII – gozar de boa saúde física e men-

tal e não ser portador de deficiência
incompatível com o  exercício das
atribuições funcionais;

VIII – possuir habilitação profissional
para o exercício da função, quando for o
caso;

IX – atender às condições especiais
previstas em Lei ou Decreto, para o
exercício da função.

Art. 11 – Aplicam-se ao pessoal
contratado nos termos da presente Lei,
no que couber, os mesmos direitos e
deveres estabelecidos no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.

Art. 12 – O contrato firmado de acordo
com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a
indenizações:

I – pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa do contratado;
III – por iniciativa do contratante;
§ 1° - A extinção do contrato, nos casos

dos incisos II e III, será comunicada com
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2° - A extinção do contrato, por
iniciativa do órgão ou entidade
contratante, decorrente de conveniência
administrativa, não importará no
pagamento ao contratado de qualquer
tipo de indenização, ressalvado saldo de
vencimentos, grat ificação natal ina
proporcional e férias proporcionais,
quando devidas.

Art. 13 – O regime jurídico a que se
submeterão os agentes contratados será
o de Direi to Administrativo,
constituindo-se no exercício de função
pública temporária.

Art. 14 – O tempo de serviço prestado
em virtude de contratação nos termos
desta Lei será contado para efeito de
contagem de tempo para aposentadoria.

Art. 15– Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 16 – Revogam-se as disposições
em contrário.

Borda da mata 26 de março de 2014
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA

PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL

SENADOR JOSÉ BENTO

Campeonato de Futebol do
Distrito dos Fernandes em

Tocos do Moji reúne oito equipes
Teve início no dia 25 de maio, no

Distrito dos Fernandes, o Campeonato
de Futebol.

A previsão  para o término do
campeonato é para que a final seja
realizada no dia 27 de julho.

O campeonato, que tem movimentado
as tardes de domingo no Distrito, reúne
oito equipes em duas chaves: Chave A

– Fernandes, Massaranduba, Pinhal e
Paineiras e Chave B – Tocos do Moji,
U’z Yndios, Fazenda Velha e Santa Cruz.

O evento, que tem o apo io da
Prefeitura, está sendo organizado por
André Ricardo Almeida(Rato) e César
Augusto de Almeida, que agradecem a
colaboração de todos e principalmente
das equipes participantes.

Prefeito e vice de Tocos do Moji
participam da Marcha dos

Prefeitos em Brasília
O prefeito de Tocos do Moji, Toninho

Rodrigues e o vice, Zé Armando
participaram da última Marcha dos
Prefeitos em Brasília, onde os prefeitos
participaram de várias atividades
voltadas em busca de melhorias para
os seus respectivos municípios.
Segundo Toninho Rodrigues, esses
encontros são sempre importantes,

porque uma soma maior de prefeitos
pode ser mais atendida em suas
reivindicações e claro, Toninho
Rodrigues, aproveitou a sua
participação para incluir Tocos do Moji
em mais solicitações para a sua cidade,
através de políticos parceiros que o
ajudam na Capital Federal, como o
Deputado Rodrigo de Castro.

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

Rampa de Parapente no bairro
Garcias em Bom Repouso atrai

turistas de várias regiões
A Rampa de Parapente na Pedreira do

bairro dos Garcias, em Bom Repouso, tem
atraído diversos turistas que gostam
deste esporte. Segundo o Secretário de

Turismo, Alessandro Crispim, as pessoas
praticam esse esporte no local devido a
segurança, as condições ideais, e
principalmente a beleza do local.

Pedreira do
Bairro Garcias,

onde fica a
Rampa de

Parapente

Fotos: Ederson Santos

Equipe Odontológica da UBS
Ciro Inácio Brandão de Bom

Repouso dá assistência ao Pré-
Escolar Caminho do Saber

A Equipe de Saúde Bucal da UBS Ciro
Inácio Brandão da cidade de Bom
Repouso disponibi liza assistência
odontológica a Unidade de Ensino Pré-
escolar Caminho do Saber. Esta
assistência conta com atividades de
prevenção como orientação e escovação

supervisionada realizada no
escovódromo desta Unidade Básica,
local propício para este procedimento.
Esta mesma equipe odontológica tem por
objetivo reduzir os índices da doença
cárie, realizando atendimento  periódicos
as crianças desta instituição de ensino.

Equipe Odontológica no Pré-Escolar Caminho do Saber:

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

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
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Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

Filial: Cervo-3445-5000

 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.

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG
Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152

E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

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.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Professores da Rede Municipal
de Borda da Mata participam

de palestra sobre autismo
com médico neuropediatra

O médico neuropediatra Walter Luiz
Magalhães Fernandes esteve em Borda
da Mata no dia 14/05/2014 para falar
sobre autismo no cotidiano escolar para
as professoras da Rede Municipal.

A palest ra aconteceu durante o

Encontro de Formação Continuada, que
é realizado de 15 em 15 dias na Escola
Municipal Benedita Braga Cobra. O
médico abordou temas como história e
tipos de autismo, além de dar exemplos
reais e responder dúvidas.

Dr. Walter Luiz
Magalhães
Fernandes
durante a
palestra sobre
autismo

Bingo do Cras será realizado no Asilo de Borda da Mata
O bingo realizado pelo Cras Sebastiana

Marques com o grupo da 3ª idade será
realizado, a partir de junho de 2014, no Lar
e Hospital em Borda da Mata, com o intuito
de proporcionar lazer e entretenimento aos

idosos hospedados no asilo do município.
As participantes assíduas do encontro

mensal participaram pela última vez do
bingo na sede da Guarda Mirim no dia 21/
05/2014, pois a partir do dia 04/06/2014, às

14h, o encontro já acontece no Lar e vai
integrar os grupos para momentos de
descontração com a equipe técnica do
Cras. As atividades no Lar vão acontecer
de 15 em 15 dias.

Bingo do
CRAS que será
no Asilo de 15

em 15 dias

Anuncie
no

Tribuna
Popular

Distribuição
Gratuita
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2ª  Feira das
Malhas em

Tocos do Moji
movimenta

comércio local
Os dias 16, 17 e 18 do mês de maio

foram marcados pela presença da 2ª Feira
das Malhas na cidade de Tocos do Moji,
onde moradores e visitantes puderam
adquirir produtos têxteis a preço de
fábrica. O evento agitou a cidade, a qual
recebeu grande fluxo de visi tantes
aquecendo o comércio local, além de
propiciar um encontro  de diversas
culturas regionais.

“A conclusão  colhida através de
alguns membros da população é a de
que estamos no caminho certo em se
tratando do considerável número de
eventos realizados durante a atual
gestão pública. A interatividade se torna
fonte de socialização, além é claro, de
aquecer de maneira considerável o
comercio local. Agradecemos a atuação
da Policia Militar na pessoa do Sargento
José Luiz dos Santos, pela organização
e segurança durante a realização do
evento”, diz o Secretário de Turismo,
José Vítor da Rosa.

Alguns flahes da Feira:

Alunos da rede municipal de Tocos do Moji recebem certificados de Menção Honrosa
da 9° OBMEPDos estudantes do 6° ao 9° ano que

participaram da 9ª edição da Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas, os alunos Julia Gabriela da
Silva, Matheus da Guia Pereira e Vanessa
Domingos de Faria da E. M. Benedito
Caetano  de Faria, no Distr ito dos
Fernandes, receberam da Direto ra
Municipal de Educação os certificados
de Menção Honrosa.

De acordo com a Diretora Municipal
de Educação Lu Rosa, as escolas da
Rede estão melhorando sua participação
a cada ano. “É de suma importância a
participação dos estudantes nas
Olimpíadas, pois, a mesma é um incentivo
para despertar neles o interesse pelos
estudos. Fico feliz pelo número de
alunos que vem se destacando ter
aumentado, isso mostra o quanto nossos

Educadores estão realizando um excelente trabalho dentro das salas de aula” comemora a Diretora.


