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TRIBUNA  POPULAR
BORDA DA MATA, BOM REPOUSO, TOCOS DO MOJI, SENADOR JOSÉ BENTO

Festa de Aniversário de
Borda da Mata 2015

91 anos de emancipação
 político-administrativa

Atrações:
10/07/2015 - Master banda Show

11/07/2015 -  A Zorra
12/07/2015 - Lex Luthor

13/07/2015 - The Beatles Abbey Road
14/07/2015 -  Gabriel Lorenzato

14/07/2015 -  Lourenço & Lourival
15/07/2015 -  Pedro Paulo & Alex

16/07/2015 - Paula Toller

*Consult e regulament o na lojaCompromisso da Ipê no Mês de Julho. Traga seu orçamento de laje e  garantimos melhores preços!!!*

Ipê Ferramentas: 3445-1413/ 9828-9100(Vivo)
Ipê Tintas: 3445-1614/9977-8115(vivo)

Ipê Fábrica: 3445-1882/9868-6015(Vivo)

DISK ENTREGAS:

Nilda, esposa de Odair Cunha, Odair Cunha, Edmundo e a Primeira Dama  Dra. Vanusa

Secretário de Governo do Estado
de Minas Odair Cunha prestigia
Festa do Peão de Borda da Mata
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Nova Diretoria da Rádio Ativa
de Borda da Mata esclarece as

principais finalidades da emissora
Assumi a presidência da Associação

dos Moradores do Centro e Rádio Ativa
para continuar a batalha po r uma
sociedade melhor, por um mundo melhor!
Vocês devem conhecer a parábola dos
talentos (Mt 25, 14-30). Os dons,
recebidos de Deus, devemos colocá-los
a serviço da comunidade. Somente assim
poderemos mul tiplicar  os nossos
talentos e não enterrá-los, como fez o
empregado preguiçoso.

Precisamos deixar de lado o egoísmo
e optar pela sol idariedade, pela
construção de uma sociedade melhor,
mais humana, pacífica e, sobretudo,
justa.

Em nome da Diretoria da emissora,
cumpre-me esclarecer um tema
importante para Borda da Mata e nossa
gente querida.

Quais são os objetivos, a FILOSOFIA
OU A RAZÃO DE SER da Rádio Ativa, a
sua Rádio Comunitária?

- Pelo simples fato de ser uma Rádio
Comunitária, como o próprio nome
indica , ela existe em função da
comunidade de Borda da Mata. Assim,
é indispensável ressaltar a sua manifesta
UTILIDADE PÚBLICA. Ela existe para
SERVIR A NOSSA GENTE, O NOSSO
POVO. Portanto , a Rádio Ativa é
espec ialmente  DEMOCRÁTICA!
Pertence a todos nós. É NOSSA!

Sua finalidade principal é ser um
veículo de comunicação dos fatos e
notícias que sejam de interesse da nossa
sociedade. Quero que seja a tribuna do
cidadão, a sala de debates, de diálogo
informativo. Como rádio comunitária,
tem que cumprir o seu papel de transmitir
aos ouvintes assuntos ligados à saúde
pública , e duc aç ão, comé rcio,
transporte, trabalho, alimentação,
segurança pública, cultura, esportes,
lazer, religiosidade e política. Enfim,
programas informativos e culturais que
possam ser úteis a todos os moradores,
sem qualquer distinção, sejam eles do
centro, dos bairros e distritos, do campo
ou da cidade.

Portanto, a Rádio Ativa não tem
qualquer preconceito de raça, cor,
crença ou partido político! Está à
disposição  dos ouvintes e
especialmente das auto ridades
constituídas dos três poderes da cidade:
Executivo, Legislativo e Judiciário.

É bom esclarecer: quando o prefeito,
magistrado , promoto r de justiça,
delegado de polícia, vereador, presidente
da Câmara, ou qualquer outra autoridade
vem a públ ico  para trazer a sua
mensagem, ou ser entrevistado, apenas
está exercitando o seu direito e dever de
prestar contas à popu lação do  seu
governo, do seu mandato ou do seu
trabalho comunitário.

Por outro lado, é importante salientar
que as opiniões dessas pessoas e
autoridades nem sempre representam ou
expressam a opinião da emissora. Muito
menos significa apoio ao seu partido
político.

Gostaria que todos compreendessem
a finalidade maior da Rádio que é a de
prestar serviços de utilidade pública à
comunidade.

Se você tem dúvidas, crí ticas e
sugestões, venha falar conosco. Se
quiser participar da entidade, seja sócio
da Associação Comunitária do Centro e
Rádio Ativa  com a mensalidade de
apenas 10 (dez) reais e, depois de um
ano de contribuições, adquira o direito
de votar e ser votado para membro da
diretoria executiva.

Participe, venha colaborar, fazer
sugestões construtivas! Não  seja
omisso! Ajude sua Rádio a se tornar
cada vez melhor, no cumprimento de sua
missão social! Não seja sempre do
contra! Apóie esse importante meio de
comunicação da sua cidade! Faça-o com
amor e respeito a quem trabalha pelo bem
comum da comunidade onde você vive!

Borda da Mata, junho  de 2 .015 .
Gustavo  Dantas de  Melo

P re side nte da  Assoc iação
dos Moradore s do  Ce ntro  e

Rádio Ativa.

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

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos Brandani Júnior - CRF - 21681

Entrega rápida - atendimento a domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos e

promoções e condições especiais de pagamento.Farmacêutico em

período integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG - Tel.:(35)3445-1311

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”
Praça Antonio Megale, 100

Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

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

Alunos da Rede Municipal de Tocos do Moji
participam de festival de Handebol em Ouro Fino
Alunos da Rede Pública Municipal de

Tocos do Moji participaram do festival
de Handebo l promovido pelas
Faculdades Integradas ASMEC de Ouro
Fino.

No dia 06 de junho, os alunos da
Escola Municipal Manoel Rodrigues
Machado de Tocos do Moji participaram
do festival denominado  Fasthand,

promovido pelas Faculdades Integradas
ASMEC de Ouro Fino. O festival contou
com a participação de várias escolas
públicas do Sul de Minas. O projeto teve a
participação dos alunos do Curso de
Educação Física, que realizaram
voluntariamente o treinamento dos alunos
nas escolas.

O Departamento Municipal de Educação

de Tocos do Moji agradece e enaltece a
iniciativa da ASMEC Ouro Fino pelo grande
trabalho realizado e pela preocupação em
incentivar as crianças para o esporte como
meio de promoção e projeto de vida.

“Parabéns aos alunos da Faculdade e a
Direção pelo belíssimo trabalho realizado”,
diz o Diretor do Departamento de
Educação, Ernane.

Rua Mariana Carolina Curambaíba da
Rosa em Tocos do Moji ganha calçamento

A Prefeitura de Tocos do
Moji , atendendo  uma
antiga reivindicação dos
moradores, começou neste
mês de junho, o calçamento
da Rua Mariana Carolina
Curambaíba da Rosa,
dentro do perímetro
urbano. De acordo com o
prefeito Toninho
Rodrigues, está obra está
sendo feita com recursos
próprios e serão cerca de
800 m² que serão calçados.

Festival de
Handebol
em Ouro

Fino
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Dr. Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurigião Dentista
CROMG 19.608

Consultório:  Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
 Galeria Alvagê - Centro - Borda da Mata - MG

Tel.:(35)3445-1884
Atendemos à noite.

União entre moradores e jogadores é que deixa o campeonato de
futebol do bairro Paredes em Tocos do Moji  um grande sucesso

No dia 14 de junho, o campeonato de
futebol society do bairro Paredes em
Tocos do Moji teve o seu encerramento
com uma grande festa entre jogadores,
torcedores e organizadores.

O campeonato, que teve início no dia
19 de abril, contou com sete equipes que
jogaram entre si e as quatro melhores

colocadas fizeram as semifinais e os
dois melhores, a grande final no dia 14.
Lá, os times  são denominados pelo
nome do Capitão e os participantes
foram: Bode do Negrinho; João Carlos;
Sérgio; Luvanor; Legal; Alan; Maurício.

Os finalistas foram Alan e Legal e o
time do Alan venceu por 3 a 0. O melhor

goleiro foi Wilian; a revelação, Mateus;
o melhor jogador do campeonato,
Maurício; o artilheiro, Legal com seis
gols.

Todos os f inalistas receberam
medalhas e troféus.

O campeonato foi organizado por Izael
Bento  de Souza, com outros

colaboradores do bairro, e contou a
ajuda dos jogadores, da torcida, do
prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues e de Décio Bonamichi de
Inconfidentes.

Após a f inal,  houve um grande
churrasco de confraternização e durante
a entrega da premiação, Toninho

Rodrigues, parabenizou a população do
bairro pelo campeonato com espírito
puramente esportivo, muito ordeiro e que
sirva de exemplo para as pessoas que
gostam de esportes para que ele seja
praticado somente com este intuito de unir
as pessoas e melhorar a sociedade e Izael
fez a prestação de contas do campeonato.

Final do Campeonato do Bairro Paredes com churrasco, entrega da premiação e prestação de contas

Campeonato Intermunicipal de Futebol
de Tocos do Moji terá oito equipes

No dia 14 de junho, teve início o 11º
Campeonato de Futebol Intermunicipal
de Tocos do Moji. As Equipes estão
divididas em duas chaves: Chave A –
Tocos F. C.; Azulão de Jacutinga; São
Cristóvão F.C. P.A.; Águas de Lindóia
F.C. – Chave B – Bom Repouso F.C.;
Natércia F.C.; São Benedito F.C.B.M.;
Vila Calipal F.C. B.R.  Após a cerimônia

de abertura e grandiosa queima de fogos
as Equipes de Tocos F.C e Azulão F.C
realizaram emocionante partida a qual foi
disputada acirradamente até o final. A
Equipe do Tocos F.C juntamente com sua
torcida comemorou a vitória por 3 a 0 e
somou seus três primeiros pontos no
Campeonato.

“Esperamos que este evento esportivo

reúna famil iares e visitantes.
Acreditamos que o esporte é um caminho
de inclusão social, contribuindo para
uma melhor qualidade de vida.
Convidamos a todos para prestigiar,
torcer juntos para que este evento seja
concretizado com sucesso”, diz o
Secretário de Cultura, José Vítor da
Rosa.

Abertura do
Campeonato
de Futebol
de Tocos do

Moji:

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

Dois  garotos de Borda da Mata
vão a Vila Belmiro para fazer
jogo teste contra Santos F.C.

Dois alunos da Escolinha de Futebol
União Bordamatense, Juninho e Fábio,
estiveram no dia 08 de junho, na Vila
Belmiro em Santos, quando fizeram um
jogo teste contra o time do Santos da
mesma categoria.

Eles foram levados pelo Professor
Tiaguinho e agora serão monitorados
para que  no futuro, já eles estão com
apenas 10 anos de idade, possam se
firmar definitivamente lá, ou até mesmo
em outro Clube de Futebol.

Os meninos, na saída de
Borda da Mata, com  os
Professores Tiaguinho e

Pirina e na Sala de
Imprensa no Santos
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CH A LTO FAL A NTES
Consertos e Reformas de

 ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49

Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

Borda da Mata ganha quadra de grama sintética para futebol society
No dia 04 de junho, foi inaugurada em

Borda da Mata uma quadra de futebol
society  na Avenida João Olivo Megale
nº 320.  A solenidade de inauguração
contou partidas de futebol da Escolinha
União Bordamatense, com o Professor
Tiaguinho e com a Secretária Municipal
de Esportes, Regina Moreira.

Na festa, foi  oferecido aos convidados
um porco  no rolete e entre os
convidados, estava o Comandante do
Pelotão da PM, Subtenente  Lousada e
também a ilustre presença do ex-goleiro
da Seleção Brasileira Waldir Perez, que
juntamente com os proprietários, Gal e
Gonçalo, da família Portugal, deram o

pontapé inicial do jogo que deu início
as atividades.

Além da quadra, que é de grama
sintética e iluminada, o local possui ainda
bar, vestiários e churrasqueiras. Os
proprietários informam à população que
a quadra já está disponível para a
realização de diversos eventos, inclusive
campeonatos e que os interessados
podem procurá-los no local que serão
muito bem recebidos.

Gal e Gonçalo concluem ainda que
também estão realizando inscrições para
alunos da escolinha que funcionará no
local e será representada pelo Grêmio
Osasco Audax Esporte Clube(Audax).

Confira os principais momentos da solenidade inauguração:

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

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.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

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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DIRETO DA POLÍCIA
CB PM Junqueira
Tráfico de Drogas
em Borda da Mata

Caso 1
No dia 18 de Junho, a PM de Borda da Mata/MG durante policiamento no rodeio

nesta cidade abordou um individuo em atitudes suspeitas sendo encontrado com o
autor 02 papelotes e 14 pinos de uma substância aparentemente a cocaína. Logo o
autor foi preso em flagrante e conduzido até a DP de Pouso Alegre onde foi ratificado
o flagrante

Caso 2
No dia 20 de Junho, a PM de Borda da Mata/MG durante patrulhamento deparou

com o veiculo GM/MONZA contra o qual já havia denuncia via 181 que o veículo
estaria realizando o tráfico de entorpecentes na cidade. De imediato foi procedida
abordagem, sendo o condutor do veículo submetido a busca pessoal, onde foi
localizado dentro de sua cueca seus pinos de substância semelhante a cocaína e a
quantia de R$ 1.181,00 em cédulas diversas em um dos bolsos. Questionado de
onde estava vindo, o autor informou que estava no rodeio da cidade. Foi procedida
ainda busca no interior do veículo, mas nada de ilícito foi localizado. Diante o
exposto foi dada voz de prisão em flagrante ao cidadão, sendo apresentado a
autoridade policial, juntamente com o material apreendido, na Delegacia de plantão
na cidade de Pouso Alegre, onde foi ratificado o flagrante.

Caso 3
No dia 21 de Junho,  a equipe da ROTAM de Pouso Alegre juntamente com a

equipe de Borda da Mata, durante operação batida policial no entorno da Festa de
Peão, suspeitaram de 03 indivíduos que estariam em atitudes suspeitas próximo a
saída do evento. Ao chegar ao local, foi realizado busca pessoal nos autores e
foram localizados 18  eppendorfs vazios, a quantia de 543  reais em moeda corrente
e um tablete pequeno de substância análoga a maconha. Após buscas pessoais,
iniciamos uma busca no local por onde os autores foram vistos no primeiro momento,
sendo localizado na beira da calçada um total de 23 eppendorfs de substância
análoga a cocaína de forma espaçada e espalhada pelo local, bem como na mesma
calçada, próximo aos eppendorfs, mais uma porção de substância análoga a cocaína
envolta em uma plástico de cor branca. Diante o exposto foi dada voz de prisão em
flagrante ao cidadão e apresentado a autoridade policial, juntamente com o material
apreendido, na Delegacia de plantão na cidade de Pouso Alegre, onde foi ratificado
o flagrante.
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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

Vende-se
(01) terreno de 360 m²

(a 300 metros da Praça Central)
Rua Francisco Marques da Costa, 245

Centro - Borda da Mata - MG
Valor:R$300.000,00

Tratar pelo Telefone:(35)9834-5107

CCIR  2010 – 2014 -  Emissão
O certificado de cadastro de Imóvel rural (CCIR) é documento
emitido pelo Incra que constitui prova de cadastro do imóvel
rural e é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar,
vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação
de partilha amigável ou judicial (sucessão causa mortis) de
acordo com os parágrafos  1º e 2º , do artigo 22, da lei nº 4.947,
de 6 de abril de 1966, modificado pelo artigo 1º da lei nº 10.267,
de 28 de agosto de 2001.
Os dados constantes do CCIR são exclusivamente cadastrais,
não legitimando direito de domínio ou posse, conforme preceitua
o parágrafo único, do artigo 3º, da lei nº 5.868, de 12 de dezembro
de 1972. O CCIR é essencial também para a concessão de
crédito agrícola, exigido por bancos e agentes financeiros.
INCRA – SNCR / SR 06 – MG.
G.ANDRADE /UMC  15 – B. REPOUSO – MG.

Tocos do Moji realiza a 3ª Feira
de Malhas no município

Nos dias 03 , 04  e 05 de ju lho,
acontecerá em Tocos do Moji a 3ª
Feira de Malhas. A feira será marcada
pela presença de cerca de 100
exposi to res, onde moradores e
visitantes poderão adquirir produtos

têxteis a preço de fábrica. O evento
agita a cidade, a qual recebe grande
fluxo de visi tantes aquecendo  o
comércio local, além de propiciar um
encontro  de diversas cu l tu ras
regionais.

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Feira do
ano
passado
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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.

Três bairros da zona rural de Bom Repouso ganham obras importantes neste mês de junho
O município de Bom Repouso continua fazendo inúmeras obras na zona rural para melhorar a qualidade de vida de sua população. Neste mês, mais bairros foram beneficiados com as benfeitorias da Prefeitura.

Entre os trabalhos estão um que foi realizado no Bairro Boa Vereda, outro no bairro Cantuários e por fim no bairro Rodrigues, como mostram as fotos abaixo:

Bairro Boa Vereda

Bairro Cantuários

Bairro Rodrigues

Presidente da Câmara de
Bom Repouso participa da

comemoração de  aniversário
da Polícia Militar de MG

Fotos: Ederson dos Santos

O Presidente da Câmara de Bom Repouso, Ederson dos Santos,
 esteve no dia 11 de junho em Extrema, onde participou da

comemoração do aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais.
Com ele, estava o Delegado de Polícia Civil, Dr. Vitor Minhoto e

o Tenente Garcia e o Cabo Batista de Bom Repouso.

“Bem aventurados os pobres de espírito, porque deles
é o Reino dos Céus” – Mateus – Cap. 5 – Vs – 3

A Coordenadora da Escola Municipal Antonio Marques da Silva, Ivone de
Cássia Fernandes Oliveira, a ex-diretora Damares de Oliveira Silva, o Vereador
Luiz Carlos Pinheiro, o ex- vereador  Anilton Pereira da Silva, o ex-vereador
Valdir Gomes Bonifácio, o Vereador  Antonio Albano Martins, o Pastor Jair
Miguel Franco,  a UBS Santa Cruz(Enfermeira Raquel Eliete Moreira), a Pastelaria
Tia Lurdes( Rubens Michel Fanis), Benedito Vieira da Costa, o Conselho
Tutelar(Rogério Ramires Medeiros/Marcela Mary  dos Santos Monteiro), a
Associação Comercial e Industrial de Borda da Mata(Fátima Aparecida Abreu
Barbosa, Rafaela Almeida), a Vereadora Magali das Graças Ribeiro, a Secretária
de Saúde, Nádia dos Santos Pádua, os Funcionários do Fórum(Cláudia
Coutinho),  Dr. Sílvio Pedro Rodrigues, Dr.  Waldemar José de Mello, o Escritório
da Dra. Leny de Meirelles, a Fábrica de Calcinhas, os funcionários dos Correios,
os funcionários da Delegacia de Polícia(José Roberto da Silva) e o Tribuna
Popular homenageiam o Comissário de Menor Jair Benedito de Souza, pelo
seu aniversário ocorrido no dia 5 de junho  e também pelo excelente trabalho
de cooperação com essas entidades  no bairro Santa Cruz.

Parabéns Jair!!!



   TRIBUN A POPULAR 9

Proposição de Lei nº 10/2015
“Dispõe sobre abertura de crédito especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º) Fica aberto no corrente exercício o credito especial, no valor de R$ 77.069,16 (setenta e sete mil, sessenta e nove

reais e dezesseis centavos), conforme abaixo:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
020502 – ASSISTENCIA A SAUDE – RECURSOS VINCULADOS
1012200011.010 – CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAUDE
449051 – Obras e instalações
44905102 – Obras e instalações do domínio patrimonial – PESC
R$ 77.06916
Art. 2º) – Como recursos para abertura do credito mencionado no artigo primeiro, fica anulada parcialmente a seguinte

dotação:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
020502 – ASSISTENCIA A SAUDE – RECURSOS VINCULADOS
1030100112.053 – PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO E DA QUALIDADE
449052 – Equipamentos e material permanente – PMAQ R$ 77.069,16
Art. 3º) – Se necessário fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar esta dotação nos termos do artigo 43 da

lei federal 4.320.
Art. 4º) – Revogam-se às disposições em contrário entrando a presente lei em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da Mata, 27 de março de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 11/2015
“Concede revisão geral anual na forma do inciso X, do Art.37, da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores

do Poder Legislativo municipal e dá outras providências”.
A Mesa da Câmara Municipal de Borda da Mata faz saber que ela aprovou e o Prefeito Municipal promulga e sanciona

a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual ao vencimento dos servidores da

Câmara Municipal no percentual de 7,70 (sete vírgula setenta por cento), acumulado no intervalo de tempo compreendido
entre janeiro de 2014 a janeiro de 2015, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de fevereiro
de 2015.

Borda da Mata, 27 de março de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Alunos da Escola Municipal Benedita Braga Cobra em Borda da Mata participam de
I Campeonato de Luta de Braço

Cerca de 50 alunos da Esco la
Municipal Benedita Braga Cobra em
Borda da Mata part iciparam do  I
Campeonato  de Lu ta de Braço  –
Aluno(a)  de Aço. A dispu ta da
modal idade é inédita na escola e
movimentou a manhã de 12/06/2015. Este
esporte é bastante antigo, desde antes
de Cristo, há relatos inclusive de que as
populações egípcias, gregas e romanas
esculpiam esta prática em pinturas
esculturas e estátuas.

Nas categorias feminino e masculino,
divididas por peso, fo ram sete
vencedores. Os primeiros lugares
receberam troféus, os dois primeiros
receberam medalhas e todos os
participantes receberam certificados. A
competição  fo i comandada pelo

professor de Educação Física, Thiago
Palmeira de Senna Lima.

Vencedores:
Feminino:
Categoria até 50kg: Ana Flávia dos

Santos;
Categoria até 60kg: Pauline Ariane de

Souza;
Categoria acima de 60kg: Carla Eduarda

dos Santos.
Masculino:
Categoria até 50kg: Elias Gabriel

Godoi;
Categoria até 60kg: Tiago Oliveira

Caetano;
Categoria até 70kg: João Pau lo

Rodrigues da Silva;
Categoria acima de 70kg: Deividy

Junio Santos Silva.

Campeonato de Luta
de Braço na Escola
Municipal Benedita
Braga Cobra
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Geraldo Thadeu fica feliz com a
inauguração da UBS Santa Rita

UBS Santa Rita
e Geraldo

Thadeu com
seus

companheiros
em Borda da

Mata

O chefe do escritório de representação
do Governador de Minas em Brasília, Dr.
Geraldo Thadeu, ficou muito feliz com a
inauguração da UBS Santa Rita, pois foi
ele quem indicou a verba para Borda da
Mata, através de uma emenda
parlamentar no orçamento Geral da
União, no valor de 200 mil reais, que
possibi litou a construção de
praticamente sessenta por cento da
obra. “Fico muito feliz em saber que a
população do bairro Santa Rita passará

a ser atendida em local apropriado para
tal, digo salubre; A confecção da obra
não poderia ser em local mais oportuno.
Portanto, considero uma conquista para
a população, que através de pedidos dos
meus companheiros de partido em Borda
da Mata, me solicitaram tal verba. Estou
contente também, em saber que o
caminhão adquirido com a verba indicada
por mim, no valor de 150 mil reais, já se
encontra a disposição da população de
Borda da Mata”, diz Geraldo Thadeu.

Equipe do Cras ministra dinâmica com
famílias sobre como impor limites aos filhos

O assistente social, Luciano Silva e a
psicóloga do Cras, Lethycia Santos
realizaram a reunião mensal com as

famílias do bairro Santa Cruz na noite de
17/06/2015, na Escola Municipal Antônio
Marques da Silva.

No encontro, e equipe técnica do Cras
falou com as famílias sobre as maneiras de
impor limites aos filhos sem usar da violência.

Dinâmica com famílias realizada pela Equipe do CRAS

Excursão de Itatiba/SP com 180
turistas visita Borda da Mata

Quatro ônibus lotados de senhores e
senhoras de Itatiba/SP visitaram Borda
da Mata na sexta-feira, 19/06/2015. A
excursão realizou contato prévio com a
prefeitura de borda da Mata, de modo
que foi possível avisar os restaurantes
da cidade sobre a demanda de turistas e
oferecer a melhor experiência aos
visitantes.

O grupo ficou encantado com as
praças centrais e a imponente basílica

de Nossa Senhora do Carmo. Além
disso, a parada obrigatória nas lojas de
pi jamas, tecelagens e confecções,
principal motivo que os trouxeram a
Borda da Mata, às margens da rodovia
MG 290 garantiu a satisfação da viagem.

Durante todo o dia, a chefe do Setor
de Esportes, Regina Moreira,
acompanhou o grupo e apresentou os
principais pontos de Borda da Mata aos
turistas paulistas.

Pessoas da
Excursão de
Itatiba a
Borda da
Mata

Secretaria de Saúde de Borda da Mata realiza
treinamento de integração com novos funcionários

Na tarde de quinta-feira, 18/06/2015,
a Secretaria de Saúde de Borda da Mata
reuniu os novos funcionários do setor,
aprovados no  concurso, para uma
reunião na UBS Nossa Senhora de
Fátima. Neste encontro, a secretária de
saúde, Nádia Maria dos Santos Pádua

e a diretora administrativa do Centro
de Saúde, Márcia Montei ro ,
apresentaram os coordenadores de
cada setor  e falaram sobre as as
condições, condutas e ambiente de
trabalho.

Os técnicos de segurança do

trabalho, Luiz Marcos Rezende Lopes
e Celiani Barbosa Ribeiro falaram da
importância e obrigatoriedade do uso
dos equipamentos de pro teção
individual (EPI). Na reunião, foram
abordados ainda assuntos referentes ao
Departamento de Pessoal.

Treinamento de
integração dos

novos
funcionários

da Saúde
Pública de

Borda da Mata

Técnico de Segurança do
Trabalho da Prefeitura explica
importância dos equipamentos

de proteção aos funcionários
Os funcionários do Departamento de

Obras da Prefeitura de Borda da Mata
participam de diário semanal de
segurança com o técnico de Segurança
do Trabalho, Luiz Marcos Rezende
Lopes. A ação é realizada para fornecer
informações e esclarecer as dúvidas
sobre a utilização dos equipamentos de
proteção individual (EPIs).

Na reunião do dia 17/06/2015, Luiz
falou sobre a correta utilização da touca
árabe, um capuz de segurança

confeccionado em tecido de malha
resistente, entregue aos funcionários de
Obras para proteção de rosto e pescoço
dos raios solares.

Desde abril de 2015, os funcionários
do Departamento Municipal de Obras
utilizam uniformes, e EPIs, como luvas,
botinas de segurança, botas em PVC,
capacete de segurança, óculos de
proteção e protetor auricular. Além disso,
recebem treinamentos e informações
periódicas.

Técnico de
Segurança do
Trabalho da
Prefeitura
explicando
importância dos
equipamentos de
proteção aos
funcionáriosRua Capitão Cipriano de Castro em Borda

da Mata tem mudança no trânsito
Por solicitação dos moradores da Rua Capitão Cipriano

de Castro, conhecida como rua da Faxina , o trecho a
partir da residência 24 até a 214, esquina com a Rua José
Luiz Moreira, no bairro Nossa Senhora Aparecida, agora
tem sentido único.

A mudança ocorreu porque este trecho da rua é muito
estreito e devido ao grande fluxo de caminhões, o trânsito
estava complicado e passível de ocorrer acidentes. Dessa
forma, os veículos que vêm da Cipriano de Castro a partir
da MG 290 sentido Duque de Caxias, devem converter à
ou esquerda ou direita na Rua José Luiz Moreira.
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12ª Festa do Peão de Borda da Mata resgata tradição e impressiona público
A Festa do Peão de Borda da Mata resgata a tradição das festas de rodeio

que surgiram no município no início da década de 1990. Em 2015, a Festa do
Peão foi uma realização da Sâmor Promoções, VR Rodeio, com o apoio da
Prefeitura . Os três dias do evento contaram com uma estrutura impecável,
shows de artistas consagrados e equipe de rodeio profissional que
impressionaram o público pela organização, segurança e qualidade.

A dupla Cesar & Paulinho animaram a primeira noite do rodeio que teve
entrada gratuita e a doação de 1kg de alimento não perecível em prol do Lar
Monsenhor Pedro Cintra e Apae de Borda da Mata. Na sexta-feira, Michel
Teló, pela primeira vez em Borda da Mata, animou a noite, com participação
do cantor bordamatense Jhon Duran. No sábado, Humberto & Ronaldo,
esquentaram a noite em um show animado e casa cheia.

O rodeio foi conduzido pelo locutor Daniel Ricci (Vinagrinho) que animou a
galera e marcou seu nome com o bordão “inflamável”. O locutor Rangel Renato,
já consagrado no meio, também participou das apresentações no evento.

Primeiro dia do rodeio em Borda da Mata arrecada mais de 4 mil quilos de alimentos

A campanha em prol do Lar
Monsenhor Pedro Cintra e
Apae de Borda da Mata no
primeiro dia da 12ª Festa do

Peão de Borda da Mata
arrecadou mais de quatro mil

quilos de alimentos não
perecíveis. Entre os alimentos
doados, estão: leite de caixa,

arroz, feijão, açúcar, fubá, pó de
café, sal, farinha de trigo, de

mandioca e de milho, polvilho,
óleo, macarrão e milho para

canjica.
Parte dos alimentos será

entregue também ao
Departamento Municipal de
Assistência Social, para que

sejam montadas cestas básicas
e entregues às famílias em

vulnerabilidade social
cadastradas.

Principais momentos da Festa de Peão:
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APOSENTADORIA: Novas regras por tempo de contribuição já estão em vigor
Cálculo leva em conta a soma da idade e tempo de contribuição da pessoa

A nova regra de cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição foi estabelecida pela Medida Provisória nº 676, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de junho. Agora, o cálculo levará em
consideração o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição do segurado – a chamada Regra 85/95 Progressiva. Alcançados os pontos necessários, será possível receber o benefício
integral, sem aplicar o fator previdenciário. A progressividade ajusta os pontos necessários para obter a aposentadoria de acordo com a expectativa de sobrevida dos brasileiros.

Até dezembro 2016, para se aposentar por tempo de contribuição, sem incidência do fator, o segurado terá de somar 85 pontos, se mulher, e 95 pontos, se homem. A partir de 2017, para afastar o uso do fator
previdenciário, a soma da idade e do tempo de contribuição terá de ser 86, se mulher, e 96, se homem. A MP limita esse escalonamento até 2022, quando a soma para as mulheres deverá ser de 90 pontos e para os
homens, 100 – conforme a tabela abaixo:

                        Mulher        Homem
Até dez/2016           85 95
De jan/2017 a dez/18 86 96
De jan/2019 a dez/19 87 97
De jan/2020 a dez/20 88 98
De jan/2021 a dez/21 89 99
De jan/2022 em diante 90 100

Com a nova regra, os trabalhadores vão se aposentar com 85 e 95 anos?
Não! 85 e 95 é o número de PONTOS que eles deverão atingir para se aposentarem integralmente. O número de pontos é igual à idade da pessoa mais o tempo de contribuição com o INSS. (ex: uma mulher de 53

anos que tiver trabalhado por 32 anos já pode receber aposentadoria integral. O mesmo vale para um homem de 59 que tiver trabalhado por 36 anos). Esses números serão gradualmente aumentados até 2022,
quando chegarão a 90 pontos para as mulheres e 100 para os homens.

Então agora só se aposenta por tempo de contribuição quem atingir os 85 ou 95 pontos?
Não. Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, os segurados da Previdência Social precisam ter 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35 anos, no caso dos homens. A nova regra

é uma opção de cálculo, que permite afastar a aplicação do Fator Previdenciário. Caso a pessoa deseje se aposentar antes de completar a soma de pontos necessários, ela poderá se aposentar, mas vai haver
aplicação do fator previdenciário e, portanto, potencial redução no valor do benefício.

Qual a idade mínima para se aposentar pela Regra 85/95?
Pelas regras de hoje, NÃO existe idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição no INSS. O que é exigido para esse tipo de aposentadoria é o tempo mínimo de contribuição, de 30 anos para mulheres

e de 35 para homens. A regra 85/95 não muda em nada o requisito de acesso ao benefício. A nova regra traz uma nova forma de cálculo do valor do benefício, permitindo que não se aplique o Fator Previdenciário
para quem atingir os pontos.

Esta regra acaba como Fator Previdenciário?
Não, ele continua em vigor. A nova regra é uma opção. Caso a pessoa deseje se aposentar antes de completar a soma de pontos necessários, ela poderá se aposentar, mas vai haver aplicação do fator

previdenciário e, portanto, potencial redução no valor do benefício.
Muda alguma coisa para quem já se aposentou?
Não. Para quem já está aposentado não há nenhuma mudança.
Me aposentei recentemente. Posso pedir alguma revisão?
Não. Este entendimento já é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Para os que se aposentaram com outra legislação, não cabe nenhum tipo de revisão em função da mudança das regras.
Por que as mudanças são necessárias?
Para garantir uma Previdência sustentável e contas equilibradas para o futuro, de modo a assegurar a aposentadoria dos trabalhadores de hoje, mas também de seus filhos e netos.
Mas por que mudar as regras?
Diversos países estão revendo seu modelo de previdência por causa do aumento da expectativa de vida e da rápida transição demográfica que estão vivendo. As pessoas estão vivendo mais tempo e recebendo

aposentadoria por um período maior de tempo, o que aumenta os custos da Previdência. Simultaneamente, no caso brasileiro, as taxas de fecundidade estão caindo, o que significa que nas próximas décadas haverá
menos contribuintes para cada idoso.

Hoje há mais de 9 pessoas em idade ativa para cada idoso. Em 2030 serão 5 na ativa para cada idoso. Em 2050, 3 e, em 2060, apenas 2,3 trabalhando.
Por que instituir essa progressividade do sistema de pontos?
Porque o modelo não pode ser estático, já que a expectativa de vida do brasileiro continuará crescendo. A Previdência Social precisa seguir regras que se adequem às novas realidades sociais para garantir que

no futuro ela seja sustentável. Vincular o sistema de pontos à expectativa de vida é uma forma de garantir uma adequação gradual do sistema, evitando mudanças bruscas no futuro.

A discussão sobre o replanejamento da Previdência está encerrada?
Não. No dia 30 de abril o governo federal criou um Fórum de Debates com trabalhadores, aposentados, pensionistas e empregadores para continuar debatendo o tema, que é de vital importância para o futuro

do país.


