TRIBUNA POPULAR
DESDE MARÇO/97 - ANO XVII - Nº- 270 - 30 DE AGOSTO DE 2013
Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribuna@hardonline.com.br Tel.:(35)3445-1479
BORDA DA MATA, BOM REPOUSO, TOCOS DO MOJI, SENADOR JOSÉ BENTO

33 médicos atendem na rede pública de Borda da Mata
Escola Estadual de Tocos
do Moji comemora 50 anos
de fundação legalizada
Dra. Ofélia e Dra. Fernanda, médicas do quadro de profissionais da Saúde Municipal de Borda da Mata
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Senador José Bento
mais uma vez é destaque na
Superintendência Regional de
Saúde por cumprir meta de
exames de mamografia sete
meses antes do prazo
A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento, mais uma vez se destaca, entre as
33 cidades que partici pam da
Superintendência Regional de Saúde de
Pouso Alegre. Desta vez, o destaque é o
reconhecimento da GRS quanto a
quantidade de mamografia realizadas no
município. No início do ano, cada
mu nicí pio faz um pact o de certa
quantidade de exames que terão que fazer
durante todo o ano, mas em Senador José
Bento, essa meta que teria que ser
cumprida até dezembro, já foi alcançada
no mês de maio. Mas de acordo com a

Municipal Professora Maria da Costa
F errei ra,
para
faz er
u ma
co nfrat erni zação
en t re
os
participantes. A Secretária de Saúde,
Renata Fernandes, diz que foi um dia

marav i l ho so , o nde as pe sso as
pu deram se deliciar com co midas
típicas da época e estreitar laços de
ami zade s ent re paci ent es e
profissionais.

Festa de
Confraternização
das pessoas que
participam das
reuniões da Saúde
Municipal

Atendimento e Qualidade) na área da
saúde. “Essas oficinas são mui to
importantes para aprimorarmos ainda
mais nosso s conheci ment os e
po dermos continuar dando um
at endimento de qualidade a nossa
população” frisa a Enfermeira Joice
Lemos.

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento cria Grupo contra o
Tabagismo e já colhe resultado
A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento começou, no mês de maio deste
ano, a formação de um Grupo contra o
Tabagismo. Desde o início, segundo a
Secretária de Saúde, Renata Fernandes,
a procura foi muito grande de pessoas
interessadas em participar e cada vez
mais pessoas estão aderindo ao grupo.
No grupo, que funciona na sexta-feira,
na parte da manhã, há atendimento de
psicóloga, médico e enfermeira, que dão
tot al suporte para as pesso as

No fi nal do mê s de j u l ho , a
Secretaria de Saúde de Senador José
Bent o , o fereceu as pes so as qu e
frequentam as reuniões mensais de
saú de, uma festa juli na na Escola

Secretária de Saúde, Renata Fernandes,
isso não significa que a Secretaria não
vai mais realizar esses exames, vai
continuar normalmente, só que, com
certeza, triplicando a meta pactuada pela
GRS. O prefeito Flávio de Souza Pinto
agradece a GRS pelo reconhecimento de
seu esforço para melhorar ainda mais a
Saúde Municipal em Senador José Bento.
“Trabalhamos com uma equipe muito
boa e a população deve a essas pessoas
esse mérito de nosso destaque na região.
Parabéns á todos”, comemora o prefeito
Flávio.

Funcionários da UBS de
Senador José Bento recebem
orientações sobre o PMAQ
No dia 19 de agosto, a Secretária de
Saúde de Senador Jo sé Bento e a
Enfermeira do PSF, Joice Lemos fizeram
uma reunião com os funcionários da
Unidade Básica de Saúde para passar
para eles, o que elas aprenderam em uma
oficina realizada em Pouso Alegre sobre
o PMAQ(Programa de Melhoria de

Participantes de reuniões da Saúde em
Senador José Bento ganham Festa
Julina de confraternização

interessadas em deixar o vício do cigarro.
A Secretária de Saúde comemora a
importância do grupo, pois de acordo
co m el a, algumas pessoas já
conseguiram visualizar os malefícios do
cigarro e conseguiram deixar de fumar.
“E speramos que as pessoas se
conscientizem cada vez mais e venha
fazer parte do nosso grupo que, com
certeza, melhorará não só a sua saúde,
como de toda a família que possui
fumantes”, enfatiza Renata.

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

Funcionários da Saúde Municipal de Senador
José Bento participam de reunião sobre
humanização no atendimento
No dia 05 de agosto, a Secretaria de
Saúde de Senador José Bento, fez uma
reunião com os funcionários da área da
saúde para tratar sobre a humanização
no atendimento, ressalt ando a
importância do trabalho em equipe.
Val orizar o s di ferentes suj eito s,
fomentar a autonomia, grau de coresponsabilidade, interação com as
demandas sociais, compromisso com a
ambiência, reconhecimento da
diversidade da população são alguns dos
tópicos do programa de Humanização do
SUS que são desenvolvidos e baseados
nos princípios:
·
Inseparabi lidade entre a
atenção e a gestão dos processos de
produção de saúde; Transversalidade;
Autonomia e protagonismo dos sujeitos,

bem como, a ampliação da vontade e
capacidade de fazer algo.
Seus objetivos se baseiam em cinco
focos:
1.
Co ntagiar trabalhadores,
gestores e usuários do SUS com os
princípios e as diretrizes da humanização;
2.
Fortalecer iniciati vas de
humanização existentes;
3.
Desenvolver t ecno logi as
relacionais e de compartilhamento das
práticas de gestão e de atenção;
4.
Aprimorar, ofertar e divulgar
estratégias e metodologias de apoio a
mudanças sustentáveis dos modelos de
atenção e de gestão;
5.
Implementar processos de
acompanhamento
e
aval iação,

ressaltando saberes gerados no SUS e
experiências coletivas bem-sucedidas.
Para isso, o HumanizaSUS trabalha com
três macro-objetivos:
·Ampliar as ofertas da Política Nacional
de Humanização aos gestores e aos
conselhos de saúde, priori zando a
atenção básica/fundamental e hospitalar,
com ênfase nos hospitais de urgência e
universitários;
·Incentivar a inserção da valorização
dos trabalhadores do SUS na agenda dos
gestores, dos conselhos de saúde e das
organizações da sociedade civil;
·Divulgar a Polí tica Nacional de
Humanização e ampliar os processos de
formação e produção de conhecimento
em articulação com movimentos sociais
e instituições.

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Reunião sobre a humanização de atendimento na Saúde Municipal

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013
Mês
Dia
Janeiro
15 - 31
Fevereiro
15 -28
Março
15 - 27
Abril
15 - 30
Maio
15 - 29
Junho
14 - 28
Julho
12 - 31
Agosto
15 - 30
Setembro
16 - 30
Outubro
15 - 31
Novembro
14 - 29
Dezembro
12
E-mail - tribuna@hardonline.com.br
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Tocos do Moji realiza 7º
Encontro de Bandas no
dia 1º de setembro
No dia 1º de setembro, domingo, em
Tocos do Moji, à partir das 11h irá
acontecer o 7 º Encontro de Bandas, na
Praça Ivo Tomás Cantuária. “Vamos
todos prest igiar no ssa Banda Li ra

Tocosmojiense sob a regência do Maestro Raul Barbo sa e as demais
corporações musicais convidadas para
este evento”, convida a população, o
Secretário de Cultura Márcio Flausino.

Banda Lira
Tocosmojiense

Escola Estadual de Tocos
do Moji comemora 50 anos
de fundação legalizada
A cerimônia do Jubileu de Ouro foi no dia 23 de agosto
A Escol a E stadu al José Tomás
Cantuária Júnior, de Tocos do Moji, no
dia 6 de agosto, comemorou 50 anos de
fundação legalizada. E no dia 23, foi
realizada uma missa e uma cerimônia em
ho menagem aos ex-direto res e
funcionários, relembrando ali a história
dessa inst ituição e pessoas qu e se
doaram em prol da educação do povo
de Tocos do Moji. E para abrilhantar
ainda mais o evento teve a apresentação
da Banda Lira Tocosmojiense, a
participação de grupos de dança formado
pelos alunos da escola, e várias
autoridades presentes, como o Prefeito
Toninho Rodrigues, o vice, José Armando
e o Presidente da Câmara, Antonio Fela e
Vereadores. ADiretora Marli Souza Silva
e demais funcionários agradecem a todos
que estiveram presentes para festejar o
Jubileu de Ouro da tão querida Escola
Estadual José Tomas Cantuária Júnior.

Comemoração do Dia dos Pais nas
Escolas Municipais de Tocos do Moji
No mês de agosto, foi realizada a
comemoração do Dia dos Pais nas
Escolas Municipais de Tocos do Moji.
Essa homenagem foi real izada em
conjunto com a Direção, coordenadores
e toda equipe escolar e alunos.
O evento reuniu várias apresentações
dos alunos e mensagens através de
slides, às comemorações foram uma festa
bem organizadas e participativas.

O evento contou com as presenças
dos professores, da Diretora Municipal
de Educação Lu Rosa e a Pedagoga
Sandra Tereza. A Diretora agradeceu a
presença de todos os pais e falou sobre
a importância dessa confraternização
para os pais, como também reafirmou que
a escola será sempre melhor quando
houver uma participação cada vez mais
efetiva entre família e escola.

Comemoração
do Dia dos Pais
nas Escolas
Municipais de
Tocos do Moji

Alunos de Borda da Mata conhecem emissora
de TV pelo Projeto “EPTV na Escola”
Borda da Mata foi representada por
dez estudantes do 9º ano da Escola
municipal Benedita Braga Cobra na
edição 2013 do concurso de redação
“E PTV na E scol a”. Os estu dant es
vencedores da primeira etapa do concurso conheceram a sede da emissora
EPTV em Varginha no dia 20/08/13. Lá,
vi si taram as dependências da TV,
assistiram ao telejornal do meio dia ao
vivo e foram ao cinema.
O alunos foram acompanhados da
professo ra de Língua Portuguesa,

Cerimônia do Jubileu de
Ouro da Escola Estadual
de Tocos do Moji

Verônica Maria Simões de Souza e do
diretor da escola, Antônio Carlos de
Rezende.
Após a etapa municipal, cada cidade
do Sul de Minas terá um finalista ent re os dez escol hi do s, u ma nova
seleção feita pelos jornalistas da EPTV
vai escolher as dez melhores redações
da região e destas sairá o vencedor.
A partir de 25/09/2013, os finalistas
vão produzir reportagens baseadas no
texto das redações que escreveram.
Entre os dias 14/10/2013 a 17/10/2013,

aco nt ece o i ní cio de exi bi ção das
re po rt ag en s do s e st u d an t e s.
O s cl as si fi ca do s d o 1 º a o 1 0 º
l u g a r, n a e t a pa f i n a l , ga n h a m
um
t e l ev i s o r
HD,
os
p r o f e s so r e s o r ie n t ad o r es e
di re t o r da e sco l a do 1 º co l o cado
r ec e be m u ma as si n at u ra a n u a l
d a re vi st a “Ter r a da G en t e ” e a
es co l a do 1 º co l o cad o ga nha u m
d a ta s ho w. A p re m i aç ã o
aco nt ece no d i a 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 , em
Var gi nh a.

Alunos de Borda da Mata na emissosa de televisão em Varginha
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Conferência Municipal de
Saúde de Senador José Bento
escolhe novos Conselheiros
A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento, em parceria com a Prefeitura,
realizou no dia 16 de agosto, no Salão da
Escola Municipal Professora Maria da
Costa Ferreira, a Conferência Municipal
de Saúde, que este ano teve como tema:
“Acesso e acolhimento com qualidade,

fortalecimento da Atenção Básica com a
Participação Popular”.
Durante a Conferência, além de escolher
os novos membros do Conselho Municipal de Saúde, ainda houve uma palestra
com o Dr. Rodrigo Oliveira de Almeida
sobre hipertensão arterial(pressão alta).

Conferência
Municipal de Saúde:

Bom Repouso realiza VIII Conferência
Municipal de Assistência Social e elege os
Delegados para a etapa regional em Guaxupé
No dia 1º de Agosto, foi realizada em
Bom Repouso, a VIII Conferência Municipal de Assistência Social onde foram
elaboradas propostas de pol íticas
públicas para o setor e eleitos seis
Delegados para representar o município
na Etapa Regional no dia 11 de Setembro
em Guaxupé.
Com organização do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), e
apoio da P refeitu ra, através do
Departamento de Assistência Social, o
fórum de debates reuniu profissionais da
área e usuários, além de representantes
de institu ições dos servi ços de
assistência social, do poder público e da

sociedade civil, organizada na plenária
da Câmara Municipal de Bom Repouso.
O tema deste ano na conferência foi
“A gestão e o financiamento do SUAS”,
onde na oportunidade a comunidade teve
suas dú vidas esclarecidas sobre o
Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), que apresentado pela Diretora
Regional da SEDESE a Sra Elina Jurema
Costa.
Após debates em grupos de trabalho,
o município elencou várias propostas
para serem defendidas na Conferência
Regional, em setembro. Entre elas,
mapear os territórios para identificar os
que estão com maior vulnerabilidade so-

cial, resolução do Conselho Municipal de
Assistência Social mais criteriosa para a
concessão de benefício eventuais, maior
fiscalização, mais projetos voltados para
adolescente, aumento do orçamento municipal voltado para assistência, aprovação do
orçamento antes de ir para a Câmara pelo
CMAS.
A criação de Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) itinerantes nos
bairros mais longe do município, a realização
de concurso públicopara completar as equipes
técnicas que atuam nos serviços de assistência
social, bem como a criação de um plano de
cargos e salários para os profissionais do setor,
foram outras sugestões do município.

Conferência Municipal de Assistência Social

Cras de Borda da Mata convida
para o bingo durante “Encontro
da 3ª Idade” em setembro
O Cras Sebastiana Marques de Borda
da Mata promove no dia 18/09/2013 o
bingo durante o “Encontro da 3ª Idade”
dest inado aos senhores e senhoras
bordamatenses. O jogo acontece na sede
da Guarda-Mirim Irmã Martha, no Centro
de Borda da Mata.
O projeto “Encontro da 3ª Idade” do
Cras tem como objetivo desenvolver

atividades que contribuam no processo
de envelhecimento saudável, no
desenvolvimento da autonomia e da
sociabilidade, no fortalecimento dos
vínculo s famili ares e do co nvívio
comunitário e na prevenção de situações
de risco social, bem como ampliar o papel
social do Cras, visando a garantia e o
acesso aos direitos.

Convite do Bingo
da 3ª Idade

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada(Jump e Kangoo-Jump),
Musculação e Alongamentos com bolas.
Rodovia MG 290

Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

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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150 mil reais são empenhados Biblioteca Volante do SESC visita Bom Repouso
No dia 09 de agosto, aconteceu em
Segundo Luiz, no caminhão os alunos, ambiente diferente da biblioteca. O
para a aquisição de um
Bom Repouso a visita da Biblioteca acompanhados dos professores, podem Programa atende alunos e professores das
Volante do SESC. O principal objetivo escolher quais livros desejam ler: “E escolas das redes pública e estadual dos
caminhão para Borda da Mata dovariedade
cami nhão , qu e co nta com uma depois de duas semanas retornamos para municípios. Esta foi uma parceria do
de livros de diversos autores, recolher esses livros e emprestarmos Departamento de Assistência Social e
A quantia de R$150.000,00 destinada
para a aquisição de um caminhão para o
município de Borda da Mata já está
empenhada, ou seja, garantida, e agora
aguarda pagamento do governo federal.
O valor foi colocado no orçamento Geral
da União (OGU) de 2013 através de
emenda do deputado federal Geraldo
Thadeu (PSD-MG). A emenda foi feita
at ravés
do
Ministéri o
do
Desenvolvimento Agrário, que visa
apoiar o desenvolvimento sustentável
de territórios rurais.
O deputado afirmou que a conquista
do caminhão é muito importante para a
cidade, uma vez que, como grande parte
das ci dades da região , tem ampla
quantidade de estradas rurais. “Grande
part e das no ssas cidades são
compostas por zona rural, sendo assim

as estradas que ligam a zona urbana à
zo na rural precisam de reparos
constantes, e já que nossa região é
co mposta basicamente por u ma
economia ru ral t emos o dever de
trabal har para qu e essas estradas
estejam sempre viáveis para qualquer
tipo de veículo”, afirma o parlamentar.
O depu tado disse ainda que está
sempre lutando em favor de Borda da
Mata,
tant o
nas
áreas
de
desenvo lviment o agrário, soci ai s,
desportivas, educacionais e na saúde.
“Tenho um grande carinho por essa
cidade, sempre que venho sou muito
bem recebido por toda população, o que
me deixa muito feliz e com mais vontade
e disposição para trabalhar em prol do
município de Borda da Mata”, garantiu
o Geraldo Thadeu.

é estimular o hábito da leitura aos
estudantes.
Desde às 9h da manhã, a Biblioteca
Volante já estava estacionada na Praça
Cel. Ananias de Andrade. O atendente
Luiz conta que o caminhão chega cedo
às instituições de ensino e vai embora
às 16h. Assim, alunos dos dois períodos
esco lares têm a po ssibil idade de
contato com os livros.

outros”, disse. Cada professor se torna
responsável pelos livros da turma.
Durante o período de duas semanas, são
desenvol vidas atividades com os
estudantes, de acordo com o livro que
escolheram.
A Biblioteca Volante é uma forma de
levar às crianças o hábito da leitura de
uma maneira mais prazerosa, num

Secretaria de Educação, além da biblioteca
foi feito teatro de fantoches, distribuído
balas, pirulitos e sorvetes para todos.
Para Conceição Mota, Pedagoga do
CRAS, este evento no município é
importante, pois estimula a ler, coisa que
nossos pais não tiveram. Este projeto do
SESC traz um novo horizonte para a
criança, ou seja, amplia seu conhecimento
e também habituando ao tempo de leitura.

Veja os principais momentos da visita da Biblioteca em Bom Repouso:

Deputado Federal
Geraldo Thadeu

Senador José Bento receberá
o valor de 80 mil reais para
Academia da Saúde através
de Emenda Parlamentar

“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

PANIFICADORA FLOR DA MATA

Anuncie Aqui!!!

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

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

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

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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Escola do Bairro Santa Rita em Borda da Mata recebe “Projeto Escola Modelo”

Escola do
bairro Santa
Rita

DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Bandidos roubam malote com cerca
de sete mil reais em dinheiro e
cheques na Praça Nossa Senhora
do Carmo em Borda da Mata

A Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro dos Santos, no bairro Santa Rita,
está em reformas para se tornar mais uma
“Escola Modelo” no muni cípio. O
projeto inclui reforma e ampliação de todo
o prédio.
A novidade na reforma fica por conta
do projeto de sustentabilidade. Na nova
Diva Ribeiro, vai ser possível captar a
água da chuva para reutilização e a
energia sol ar será util izada para
aqueci ment o da águ a e ainda será
transformada em energia elétrica, através
de painéis foto volt aico s, o s qu ais
funcionam como uma mini usina.
Os painéis solares geram energia
elétrica grátis a partir do sol e de forma
muito simples, sem mecanismos móveis,
sem gerar resíduos e sem necessidade
de manutenção. O painel solar é o principal componente de um sistema de energia
solar e é formado por um conjunto de

células fotovoltaicas que geram energia
através da luz do sol. Quando o sol atinge
a célula os elétrons se movimentam
gerando uma corrente elétrica.
De acordo com o arquiteto
responsável pelo projeto, José Augusto
da Cost a, se existi r excedente na
produção de energia, esta sobra pode
ser utilizada pela rede pública, o que vai
gerar uma economia de energia elétrica
também nas demais escolas.

O “P ro jet o E scol a Mo delo ” da
Prefeitura de Borda da Mata já foi
execut ado na Esco l a Mu nici pal
Benedita Braga Cobra e na Escola Municipal Antônio Marques da Silva. Durante a reforma, os alunos da Escola
Mu ni ci pal Di va Ri bei ro est ão
estudando na Escola Estadual Lauro
Afo nso Megal e. A previ são de
término da obra é no primeiro semestre
de 2014.

Reforma da
Escola
Professora
Diva
Ribeiro dos
Santos

No dia 12 de agosto, a PM da cidade de Borda da Mata foi procurada pela vítima B.
A. F. P., 20 anos, repositor, e relatou que estava deslocando pela Praça Nossa senhora
do Carmo, Centro, momento que foi abordado por um indivíduo portando uma arma,
aparentando ser revólver, de cano curto, e exigiu que entregasse o malote que estava
carregando e que não o seguisse, ação essa realizada por Bruno. Segundo a vítima,
o autor atravessou a rua e subiu em uma moto amarela, onde um indivíduo de capacete
de cor azul já o aguardava, que após isso, o veículo tomou sentido Banco do Brasil
virando na esquina. Foi relatado que continha aproximadamente R$ 7.000,00 em
notas diversas e cheques que seriam depositadas no Banco do Brasil. A vítima não
soube informar maiores características dos autores, sendo o que lhe abordou um
indivíduo moreno, magro, de estatura mediana. Foi iniciado rastreamento pela cidade
e zona rural, transmitido as cidades circunvizinhas. A Polícia Militar e Polícia Civil
continua as diligências em busca de maiores informações.

Homem esfaqueia mulher e é preso
em flagrante em Borda da Mata
No dia 17 de agosto, a PM foi acionada pela através do telefone 190, relatando que
uma mulher havia sido esfaqueada em sua residência e nova ligação relatou que a
vítima já havia sido socorrida ao HPS e que o autor, seu amásio, encontrava também
no HPS. Em contato com a médica de plantão, a mesma relatou que a vítima encontrava
inconsciente devido a lesão ter sido grave e ter perdido muito sangue. Diante o
exposto foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor que foi apresentado na
Delegacia de Plantão na cidade de Pouso Alegre/MG.

Jovem é preso no Distrito do Cervo em
Borda da Mata por tráfico de drogas
No dia 18 de agosto, a PM da cidade de Borda da Mata, durante patrulhamento no
Distrito do Cervo, deparou-se com um indivíduo em uma motocicleta na Rua Antonio Alves de Mira, s/n, que ao perceber a aproximação da viatura colocou rapidamente
algo que estava em sua mão dentro da cueca e tentou evadir, porém foi abordado e
identificado como sendo M. C. M, 19 anos, desocupado. Durante busca pessoal foi
encontrado dentro de sua cueca um pacote contendo duas porções prensada de
uma substância esverdeada semelhante a maconha, que segundo o autor seria partida
e distribuída em porções. Foi encontrada no bolso da calça, a quantia de R$10,00 e 01
maço de cigarros. Quanto ao veículo, trata-se de uma motocicleta XLX 250, cor
vermelha, de Ouro Fino, que foi verificado em consulta que esta estava com a
documentação irregular e que o autor não portava os documentos de porte
obrigatório. O autor disse que foi até o Distrito do Cervo para cobrar uma dívida e iria
fumar um “baseado” junto com seus parceiros. Diante dos fatos, a motocicleta foi
apreendida e removida pelo guincho de plantão “Auto Socorro Silveira”, foi dado
voz de prisão em flagrante ao autor e encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal, confeccionado uma auto de infração de trânsito e o autor apresentado na
Delegacia de plantão na cidade de Pouso Alegre para providências subsequentes.

Idoso com deficiência auditiva de
65 anos é agredido e roubado por
quatro homens no Distrito do Cervo
No dia 18 de agosto, a PM da cidade de Borda da Mata recebeu informações de
que um idoso de 65 anos, deficiente auditivo, havia sido vítima de roubo no Distrito
do Cervo. Segundo informações de sua sobrinha, quatro indivíduos em duas
motocicletas, após agredir a vítima, levaram a quantia de R$ 683,00 e evadiram em
alta velocidade. De posse das informações sobre o ocorrido a PM de Borda da Mata
logrou êxito em localizar e prender os quatro autores os quais confessaram a prática
do crime. Diante do fato os autores foram encaminhados até o Pronto Socorro Municipal e posteriormente à Delegacia de Polícia juntamente com o dinheiro recuperado.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSAPROFISSÃO, SUA VIDA!!!

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

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.

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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33 médicos atendem na rede pública de Borda da Mata
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda um médico para cada
mil habitantes. Mas devido às
características da demografia brasileira,
co m grupos iso lados em di versos
estados, contrastando com a grande
densidade nas capitais, o Brasil tem
áreas inteiras sem um único médico. Em
Borda da Mata, onde a população é de
17.118 habitantes, há um médico para
cada 518 pessoas. São 33 médicos
co ntra tado s pe la P refe itura que
trabalham no município. No Pronto
Atendimento, são 12 plantonistas que
se revezam 24 horas por dia, sete dias
por semana.
No Centro Médico e nas Unidades
Básicas de Saúde, trabalham oito clínicos,
cinco pediatras, três ginecologistas, um
cirurgião geral, um cirurgião plástico, um
cardiologista, um psiquiatra e uma médica
do trabalho. A equipe de profissionais
da saúde é composta também por dez
dentistas, duas fisioterapeutas, uma
psicóloga, uma assistente social, duas
farmacêuticas, 16 enfermeiros e 19
técnicos em enfermagem.

No Brasil, cerca de 700 municípios
estão sem médicos na rede pública de
saúde. A tentativa do Governo Federal
de suprir essa necessi dade com o
Programa Mais Médicos ainda não foi
co nclu ída com êxi to , poi s falt am
profissi onai s da saúde no paí s,
principalmente os que estão dispostos
a trabalhar nas periferias e interior do
país.
Borda da Mata não está inscrita no
Programa do Governo Federal, pois de
acordo com o prefeito Edmundo Silva
Junior “seria um grande egoísmo da
part e da cidade se inscrever no
pro grama, sendo qu e mai s de 700
cidades não têm sequer um médico
trabalhando”.
O Ministério da Saúde pretende
alcançar 2,5 médicos para cada mil
pessoas - índice similar ao da Inglaterra,
que tem 2,7. E, para suprir o déficit, quer
trazer estrangeiros para atuar em áreas
di st antes e nas peri feri as sem a
necessidade de revalidação do diploma.
Segundo o governo, para atingir essa
meta, o país teria de ter mais 168.424
médicos.

Edital de Convocação para eleição de Presidente do Conselho
Municipal do Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente
O Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Defesa
do Meio Ambiente – CODEMA- no uso de suas atribuições legais e
consoante o que dispõe a Lei 1198/98 do Codema convoca os Membros
efetivos e suplentes, para a eleição de seu representante e respectivo
suplente junto ao CONSELHO.
A eleição será realizada no dia 11 de setembro de 2013, a partir das
18h30min na sala do Codema, situado no prédio da Rodoviária, na Av.
Wilson Megale 790, sala 12, pelo voto direto e secreto.
O pedido do registro deverá ser formalizado individualmente pelos
interessados, no Codema, até as 17:00h do dia 09 de setembro de
2013. Serão elegíveis somente os inscritos que tenham o registro da
candidatura deferido pelo Presidente.
Só terá direito a votar os Membros efetivos, na falta de um Membro,
o suplente assumirá a votação.
Não será permitido o voto por procuração.
Cada eleitor poderá votar em apenas um nome.
Será considerado eleito o candidato mais votado.
Ocorrendo empate, o d esem pate será feito utilizando-se
sucessivamente, o seguinte critério:
I - o candidato mais idoso.
O pleito será presidido pela Presidente em exercício e Membros do
Codema.
A apuração dar-se-á imediatamente após o encerramento da votação.
Borda da Mata, 26 de agosto de 2013.
Dimas Pinto de Souza
Presidente

Dra. Fernanda atendendo na UBS Monsenhor Pedro Cintra

Dra. Ofélia atendendo na UBS do bairro N.S. de Fátima
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Rede Municipal de Ensino de Tocos do Moji e Polícia Militar iniciam PROERD
Na noite do dia 15 de agost o, a
Prefeitura de Tocos do Moji, junto ao
Departamento de Educação e o Cabo
Nelson Lopes da Silva do BPM, deram
início ao Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência –
PROERD. Estiveram presentes, o Prefeito
To ninho Ro dri gues, a Direto ra
Municipal de Educação Lu Rosa, a
Su pervisora Sandra Tereza, os
coordenadores e pedagogo e o Sgt.
Diorgenes, como também a presença dos
pais para dar início as atividades.
No 2º semestre, o PROERD será
aplicado aos alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental em todas as escolas do
município de Tocos do Moji. Este
projeto é aplicado aos alunos através
de aulas, onde são abordados temas
como: trânsito, segurança doméstica,
drogas, bullying, amizades, entre outros.
O Cabo Nel so n destacou qu e,
“poderemos dar um grande reforço
através do PROERD no 5º ano, pois é
quando encontramos estes alunos na
fase da pré-adolescência e com muitas

decisões a serem tomadas. Com certeza
esse projeto
irá i nfl uenci ar
po sit ivamente principalmente na
questão das drogas e violência que tanto
tem destruído os jovens e seus lares”.
Para o Prefeito Toninho Rodrigues, o
projeto alerta os alunos sobre os
problemas que as drogas causam na
vida das pessoas. “É muito importante
que o município incentive o PROERD,
que tem por objetivo orientar os alunos
sobre diversos temas, entre eles, as
drogas e a violência. A prefeitura é
parceira deste projeto tão importante
para Tocos do Mo ji. Agradeço e
parabeni zo a P olí ci a Mili tar pelo
excelente trabalho desenvolvido em
nossa cidade”, disse o prefeito.
A Diretora Lu Rosa reafirmou a
importância da parceria entre EscolaFamíl ia-Co munidade e de que é
importante lembrar também que os pais
são os principais exemplos das crianças
e devem agir como tal, sendo agentes
no combate as drogas e a violência a
partir dos lares.

Início do Proerd
em Tocos
do Moji

Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

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

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

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

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Art. 1º - Pela presente Lei, restam
regulamentadas as realizações de feiras
itinerantes intermunicipais e temporárias de
vendas de produtos e mercadorias a varejo e
atacado, no Município de Borda da Mata –
MG, sendo que a realização de tais feiras
deverá ocorrer mediante prévia licença do Poder
Público Municipal, que será expedida após
requerimento do interessado, observado o
disposto nesta Lei e demais normas aplicáveis
à matéria.
Art. 2º - Classificam-se como feiras
itinerantes intermunicipais as exposições
temporárias, de caráter eventual, em período
previamente determinado, originárias de outros
municípios, destinadas à comercialização de
produtos manufaturados, bens e serviços ao
consumidor final, de vendas a varejo ou
atacado, em espaço unitário ou dividido em
“stands” individuais, com a participação de
um ou mais comerciantes em locais abertos ou
fechados.
§ 1º - Consideram-se locais abertos os
logradouros públicos ou áreas de terreno com
a infraestrutura para tal fim.
§ 2º - Consideram-se locais fechados os
galpões, salões, armazéns e similares,
devidamente estruturados para tal fim, cuja
entrada do público possa ser controlada.
§ 3º - Considera-se “stand” área mínima de
12m2 (doze metros quadrados), comprovada
mediante a apresentação de “lay-out” e planta
do local onde será realizada a feira ou o evento.
Art. 3º A realização das feiras itinerantes
ficará condicionada ao atendimento dos
requisitos da presente Lei, bem como à
concessão de licença emitida pelo Município.
Art. 4º - O requerimento da licença de
funcionamento deverá ser protocolado com
pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias anterior
à data programada para o início do evento.
Art. 5º - Não será permitida a realização das
feiras itinerantes intermunicipais no período
de 45 (quarenta e cinco) dias que antecede as
seguintes datas comemorativas:
I - Dia das Mães;
II - Dia dos Namorados;
III - Dia dos Pais;
IV - Dia das Crianças;
V - Natal.
Art. 6º - Fica proibida a instalação de feiras
itinerantes intermunicipais em prédios ou locais
pertencentes ao Município, ou sob sua
administração, inclusive as praças, ruas e
calçadões.
Art. 7º - Excetua-se das proibições contidas
nos artigos 5º e 6º a realização de feiras
municipais promovidas pelo Poder Público
Municipal, entidades educacionais de ensino
regular, clubes de serviços, entidade e
associações de classe representativas do
comércio e da indústria de Borda da Mata,
com o objetivo de estimular o desenvolvimento
local com a venda de bens, produtos e serviços.

Art. 8º - Para a realização de feiras itinerantes
intermunicipais em locais previstos no § 2º do
art. 2º desta Lei deverão ser cumpridos,
obrigatoriamente, os seguintes requisitos:
I - apresentação da planta do local onde se
realizará a Feira Itinerante, com a exata
dispos ição de seus espaços e ainda,
acompanhada de certificados de vistoria prévia
fornecidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo
Departamento de Vigilância Sanitária, no que
tange, respectivamente, à segurança e higiene
do recinto;
II - o local deverá ser devidamente ventilado,
de fácil acesso e com saídas amplas em casos
de emergências;
III - o local deverá possuir sistemas de
segurança para garantia do bem estar, segurança
e tranquilidade dos visitantes e expositores;
IV - A empresa promotora da feira destinará
a título gratuito no mínimo de 10% (dez por
cento) dos estandes ou espaços às entidades
ligadas às artes, entidades beneficentes, artistas
independentes, artesãos e afins, sediados em
Borda da Mata.
V - A empresa promotora da feira itinerante
deverá colocar à disposição dos expositores
locais interessados, um espaço de no mínimo
40% (quarenta por cento) da área do evento,
nos mesmos preços e condições oferecidas aos
expositores de fora.
§ 1º - Consideram-se expositores locais para
os fins do inciso V do art. 9º aqueles
estabelecidos em Borda da Mata por mais de
180 (cento e oitenta) dias;
§ 2º - O espaço a que se refere o inciso V do
art. 9º deverá ser requisitado com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias do início do evento,
após o qual cessará essa obrigação dos
organizadores.
§ 3º - Quando da realização de feiras cujos
expositores sejam locais, a mesma deverá ser
coordenada por órgãos representativos do
comércio e indústria do município de Borda
da Mata.
Art. 9º No exame do pedido de licença
observar-se-á os princípios que regem a
atividad e econômica, ind utora do
desenvolvimento no âmbito municipal,
devendo ser assegurada principalmente:
I – a garantia das normas de proteção e defesa
do consumidor, atendendo-se a ordem pública
e o interesse social;
II - a garantia dos interesses econômicos e
financeiros do Município;
III - o respeito às ações municipais de
promoção e desenvolvimento industrial,
comercial e de serviços, estabelecidas no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e na Lei Orçamentária Anual;
IV - observância das responsabilidades
fiscais e recolhimento dos tributos;

V - o enquadramento nas convenções
coletivas de trabalho entre as entidades
sindicais das respectivas categorias.
Art. 10º - As feiras itinerantes terão duração
máxima de 10 (dez) dias.
Art. 11º - A feira itinerante intermunicipal
somente poderá ser realizada por empresa
promotora de eventos, devidamente registrada
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Art. 12 - Toda unidade comercial que
pretenda se estabelecer para comercializar seus
produtos na feira itinerante intermunicipal,
deverá ob ter a competente licença de
funcionamento perante a Prefeitura Municipal de Borda da Mata, independentemente
daquela obtida pela empresa promotora da feira
itinerante intermunicipal, a qual será expedida
de acordo com as disposições desta Lei, sendo
vedada a licença à pessoa física.
Art. 13 - Para obter a licença de
funcionamento e localização, toda unidade
comercial além da empresa promotora, deverá
encaminhar requerimento à Secretaria Municipal da Fazenda, instruído com os seguintes
documentos e providências:
I - cópia autenticada do estatuto social,
contrato social ou requerimento de firma individual, registrada na Junta Comercial de Minas
Gerais;
II - cópia autenticada do estatuto social e da
ata da assembleia geral que elegeu a diretoria
nos casos de empresa constituída sob a
modalidade de sociedade anônima, cooperativa,
associação, além de outras cuja legislação exige
aqueles documentos para constituição;
III - cópia autenticada do CPF (Cadastro de
Pessoas Físicas) da(s) pessoa(s) física(s)
responsável(is) pela empresa promotora do
evento;
IV – referente às empresas expositoras:
a) comprovante de inscrição junto ao
Município de origem (Alvará de Localização);
b) certidão negativa de débitos expedida pela
Prefeitura do Município de origem;
c) comprovante de inscrição junto à
Secretaria da Fazenda do Estado de origem;
d) cópia autenticada do CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica) de cada expositor;
e) cópia autenticada do CPF (Cadastro de
Pessoas Físicas) da(s) pessoa(s) física(s)
responsáveis pelas empresas Expositoras.
V - cartão de inscrição municipal na
Secretaria da Fazenda do Município de Borda
da Mata e comprovante de inscrição no
cadastro de contribuintes da Secretaria da
Fazenda do Estado de Minas Gerais;
VI - certidão da Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais, do estabelecimento, para
comprovar o funcionamento regular da
empresa;
VII - certidão negativa de débitos federais,
estaduais e municipais da empresa e de seus

repres entantes legais comprovando a
regularidade fiscal;
VIII - comprovante de pagamento das
respectivas taxas para concessão da licença
requerida, que será de xxx UFM (xxx Unidades
Fiscais do Município) para a empresa
promotora e de xxx UFM para cada empresa
participante;
IX - certidão negativa de denúncia no
PROCON;
X - relação nominal das empresas
expositoras com capacidad e técnica
reconhecida pelo Corpo de Bombeiros de
Pouso Alegre;
XI - brigada de incêndio com capacidade
técnica reconhecida pelo Corpo de Bombeiros
de Pouso Alegre;
XII - seguro de responsabilidade civil contra terceiros, incêndio e acidente pessoal dos
frequentadores, com apólices quitadas;
XIII - sanitários fixos, sendo um masculino
e um feminino, dentro do local destinado ao
público consumidor para cada 100m2 (cem
metros quadrados) de área de imóvel ocupado
pela feira, quando realizada em espaços
privados;
XIV - comprovantes de compra, produção
e origem dos bens, serviços e produtos a serem
comercializados com notas fiscais visadas pela
Administração Fazendária local;
XV - “lay-out” da feira c omercial
comprovando as exigências regulamentares
referentes à construção, área mínima de cada
“stand”, estacionamento.
XVI - Comprovante de comunicação aos
órgãos da Receita Federal, Exatoria Estadual,
Ministério do Trabalho e Emprego e às
entidades representativas d e classes
econômicas, patronais e de empregados
envolvidas, quanto à realização da feira
itinerante;
Parágrafo Único - Deverão ser observadas
as normas do Código Municipal de Saúde e
demais Leis pertinentes quando da existência
de produtos alimentares e derivados.
Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado
a criar C omissão Municipal de Feiras
Itinerantes Intermunicipais, devendo ser
constituída por 4 (quatro) membros de livre
escolha e nomeação do Prefeito Municipal,
obrigato riamente
compo sta
por
representantes dos seguintes órgãos:
I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo;
II - 1 (um) representante da Associação
Comercial e Industrial de Borda da Mata ACIBM;
III - 1 (um) representante da Câmara Municipal de Borda da Mata;
IV - 1 (um) representante do PROCON.
§ 1º - As decisões tomadas pela Comissão
Municipal
de
Feiras
Itinerantes
Intermunicipais deverão ser feitas mediante a

aprovação da maioria absoluta de seus
membros.
§ 2º - Somente será expedido alvará de
funcionamento pelo Poder Público Municipal
após:
a) emissão de parecer favorável da Comissão
Municipal
de
Feiras
Itinerantes
Intermunicipais;
b) vistoria “in loco” das instalações pelos
órgãos competentes, com relação às exigências
estabelecidas nesta Lei devid amente
aprovadas;
c) emissão de parecer favorável da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo.
Art. 15 - Quando forem realizadas feiras em
áreas privada, além das exigências elencadas
no art. 13, as empresas promotoras deverão
apresentar:
I - autorização do proprietário do imóvel
particular para a realização da feira;
II - certidão atualizada com no máximo 15
(quinze) dias da matrícula do imóvel junto ao
respectivo cartório de registro de imóveis para
fins de comprovação de propriedade;
III - cópia do contrato de locação da unidade
individual da edificação destinada e licenciada
para o uso de feira, caso haja relação locatícia.
Art. 16 - O funcionamento de Feiras
Itinerantes Intermunicipais que não tiverem
cumprido as exigências, documentos, ou
realizado em desacordo com esta Lei sujeitará
o infrator a imediata interdição do local,
apreensão dos bens e pagamento de multa no
valor de xxx UFM, ficando impedido para a
realização de novos eventos pelo prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da constatação
da infração.
Art. 17 – Os participantes do evento
comprovadamente sediados neste Município
há no mínimo 12 (doze) meses ficam isentos
do pagamento da taxa para emissão do alvará
para participação do evento, assim como será
deduzido todos os valores pagos por este a
título de IPTU e outros tributos municipais
de eventuais despesa que este venha a ter.
Art. 18 - Caso não sejam cumpridas as
exigências da presente Lei, o pedido de licença
será indeferido pelo Poder Executivo Municipal, bem como será cassada a licença a qualquer
tempo em caso do descumprimento de
qualquer das normas constantes desta Lei ou
da Legislação vigente.
Art. 19 - As despesas com a execução desta
Lei co rrerão por c onta das do tações
orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Borda da Mata, 05de junho de 2013.
HEBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA
CÂMARAMUNICIPAL
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Bingo de um Fiat Strada novo na Festa de Bom
Re po uso re ún e ma is d e ci nc o mi l pe ssoa s na c id ad e
A Festa em louvor em São Sebastião e
São Roque em Bom Repouso, neste ano,
mais uma vez repetiu os sucessos dos
anos anteriores, principalmente com o
tradicional Bingo de um carro zero
quilômetro ocorrido no domingo e
também, com um show com uma dupla

sertaneja de expressão nacional que foi
Otávio Augusto e Gabriel.
A festa que contou com animação do
locutor Alantiel Ferreira e da DJ Débora
Andrade, deixou a cidade lotada nos
últimos três dias, sexta(16), sábado(17) e
domingo(18).

Na sexta, além do bingo normal, teve ainda
um animado show com o cantor Juliano
Henrique. No sábado, animação do show
ficou por conta do cantor João Lucas e teve
ainda o bingo de uma moto nova.
Já no domingo, último dia da festa, além de
Otávio Augusto e Gabriel, o bingo do carro

Fiat Strada novo, em que o sortudo
Edcarlos de Bom Repouso mesmo,
levou o veículo para casa, reuniu mais
de cinco mi l pesso as na ci dade.
“Todos os anos, esse bingo se torna
mais famoso na região” diz um dos
festeiros.

Os festeiros aproveitam a oportunidade
para agradecer a todos que, de uma
maneira ou de outra, contribuíram para
o sucesso da festa, principalmente a
Prefeitura que deu total apoio para a
realização do evento. “Muito obrigado
à todos”, agradecem os festeiros.

Fotos:Débora Andrade

DJ Débora Andrade

Ganhador do Carro

Departamento de Assistente
Social de Borda da Mata
informa: donas de casa
devem ficar atentas ao código
de contribuição ao INSS
Qualquer pessoa, mulher ou homem,
sem renda própria que realize o trabalho
doméstico no âmbito da própria residência
pode se filiar à Previdência Social como
segurado facultativo de baixa renda. Para
isso, basta que a família esteja inscrita no
Cadastro Único para Programas Sociais
(CadÚnico) e tenha renda mensal de até
dois salários mínimos (hoje, R$ 1.356,00).
A alíquota de contribuição previdenciária
é de 5% do salário-mínimo (R$
33,90) por mês. 5% é direito de
famílias com renda menor que
R$ 1.356 cadastradas no
CadÚnico
A coordenadora regional do
Programa de Educação
Previdenciária de Poços de
Caldas, Neiva Gavião, pede
muita atenção no momento da
contribuição , já que os
benefícios previdenciários somente são
concedidos aos segurado s que se
enquadram nos critérios acima. “Na
Agência de Poços, temos visto um índice
alto de indeferimento de benefícios para
essa categoria de contribuinte. Os
principais pontos da negativa se baseiam
no fato de que existem contribuintes que
apenas pegam o código e começam a
pagar. Outros cidadãos acham que, como
já tem o cadastro do CadÚnico, podem
usufruir do programa, mas o Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS) não
homologa o requerimento porque o
CadÚnico está desatualizado ou a renda
é superior”, explica.
Embora o requerimento do benefício
previdenciário seja feito no INSS, o
processo tem iní cio no Centro de
Referência em Assistência Social (CRAS)
e os recolhimentos devem ser
homologados pelo MDS. Por isso, é
importante que a dona de casa de baixa
renda procure o CRAS de sua cidade e
atualize seus dados no CadÚnico.

A dona de casa que contribuir como
baixa renda, mas não se enquadra nessa
categoria, deverá regularizar sua situação
junto à Previdência Social para ter acesso
aos benefícios. Ou seja, será necessário
que pague a diferença referente à alíquota
correta.
Outras alíquotas - A dona de casa que
não se enquadra nos critérios de baixa
renda também pode contribuir para a
Previdência, como segurada
facultativa. São duas opções
de alíquotas. O valor da
contribuição pode ser de 11%
sobre um salário mínimo
(R$74,58), dentro do Plano
Simplificado, que garante o
direito a aposentadorias por
idade e invalidez, auxíliodoença, salário-maternidade,
pensão por morte, auxílioreclusão, exceto aposentadoria por tempo
de contribuição.
Se optar por recolher 20%, o salário de
contribuição varia entre um salário mínimo
(R$ 678,00) e o teto máximo de
recolhimento da Previdência Social (R$
4.159), com direito a todos aqueles
benefícios, inclusive a aposentadoria por
tempo de contribuição.
A inscrição de segurado da Previdência
pode ser realizada pela Central 135. Basta
ligar de segunda a sábado, das 7h às 22h. A
ligação é gratuita, de telefone fixo ou
público. Por meio do 135 é possível obter os
códigos de recolhimento para cada uma das
categorias de segurado facultativo:
contribuição de 5% para baixa renda; 11%
do Plano Simplificado; 20% do salário de
contibuição. O segurado ainda pode
efetivar a inscrição por meio do Portal da
Previdência na internet, no endereço
www.previdencia.gov.br.
Para mais informações em Borda da Mata,
entrem em contato com o Departamento de
Assistencia Social pelo telefone 3445 3425.

Ganhadores da Moto

Otávio Augusto e Gabriel

10

TRIBUNA POPULAR

Apae de Borda da Mata manifesta contra inclusão radical
Na manhã de 14/08, a Apae de Borda
da Mata realizou passeata pelas praças
centrais contra a proposta do MEC de
inclusão radical do s al unos e
fechamento das escolas especiais.
A Apae é uma entidade filantrópica,
civil, de caráter assistencial, educacional,
cultural, de saúde e de estudo sem fins
lucrativos. De acordo com a presidente
da instituição em Borda da Mata, Maria
do Carmo Werneck, “a importância das
Apaes em no ssa cidade e demais
municípios é que temos como missão
promover e articular ações de defesa de
direito s,
propo rcio nar
ensi no
especializado, prevenção e apoio à
família, direcionadas à melhoria da
qu alidade de vida da pessoa com
deficiência intelectual e múltipla.”
A Apae de Borda da Mata se sustenta
com as subvenções das Prefeituras de
Borda da Mata e Tocos do Moji, pois
também têm alunos do município vizinho
na escola, além de sócios contribuintes.
As Apaes de to do o paí s estão se
mobilizando contra as mudanças no novo
Plano Nacional de Educação que prevê
o fechamento das escolas especiais.

Cras de Borda da Mata fala
sobre violência doméstica
em “Encontro de Famílias”
O projeto “Encontro de Famílias” do
Cras Sebastiana Marques de Borda da
Mata, acontece mensalmente e reúne
famíli as com o intuit o de levar
conhecimento por meio de palestras e
atividades socioeducativas. A ação
comunitária destina-se prioritariamente
ao acompanhamento das famíl ias
beneficiári as dos programas de
transferência de renda do governo federal e de benefícios socioassistenciais
municipais.

No dia 20/08, o encontro na Escola Municipal Francisco de Souza Costa, no
Bairro Nossa Senhora de Fátima reuniu
dezenas de pessoas para a palestra com a
assistente social Rutielem Rodrigues
sobre Violência Doméstica. Estavam
presentes o psicólogo do Cras, Valdecir
Wilson Vieira, o assistente Social do Cras,
Luciano Pereira, a promotora de justiça,
Maria Regina Cappelli, os conselheiros
tutelares Claudia Flausino, Rogério
Medeiros, Vilma Helena e Selma Oliveira.

Passeata contra o fechamento das Apaes

“Quando se abre uma escola, fecha-se uma prisão”

Encontro de Famílias do CRAS de Borda da Mata

Alunos da E.M.B.B.C. de Borda
da Mata visitam Observatório
de Astrofísica em Brazópolis
Dez alunos do Ensino Fundamental II
da Escola Municipal Benedita Braga Cobra, os primeiros lugares na Olimpíada
Brasileira de Astronomia de 2012,
co nheceram o Observató rio do
Laboratório Nacional de Astrofísica em
Brazópo lis/ MG no di a 23 /08/ 13.
Um dos alunos que participou da viagem,
Felipe Duarte, já é estudante do Instituto
Federal do Sul de Minas - Campus
Inconfidentes. As professo ras de
Ciências, Wilma de Fátima Gomes e
Daniela Cláudia Cardoso Ribeiro, e o
diretor da escola, Antônio Carlos de
Rezende, acompanharam os estudantes.

Antônio Carlos enfatiza que a escola
agradece o Departamento de Educação
e a diretora do Departamento, Gláucia
Brandão Guilherme, pelo apoio aos
projetos desenvolvidos pela escola,
possibilitando as viagens.
O Observatório fica no Pico dos Dias,
a 1864 metros de altitude e a 900 m acima
do nível do médio da região. O local, de
grande importância para os astrônomos
brasileiros, está entre os municípios de
Brazópolis e Piranguçu. O Laboratório
Nacional de Astrofísica é uma unidade
de Pesquisa do Ministério da Ciência e
Tecnologia.

Estudantes da Rede Pública Municipal de Borda da Mata no Observatório de Brazópolis
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Professores da Rede Municipal de Educação de Borda da
Mata participam de encontro com profissionais da Apae
A Apae de Borda da Mata promoveu
um encontro da equipe multidisciplinar
da Associação com os professores da
Rede Municipal de Educação no dia 26/
08/2013. O encontro apresentou os
profissi onais
e
at ividades
desenvolvidas na instituição e discutiu
a meta 4 do novo Plano Nacional de
Educação que está em discussão em
Brasíl ia. O evento faz parte das
ati vidades da Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e
Múltipla (21 a 28 de agosto).

Os profissionais da Apae, o psicólogo
Lu iz Gustavo P rado, a t erapeu ta
ocupacional Luiza Faria Junho Teixeira,
a fonoaudióloga Ana Paula Andrade, a
enfermeira Heloá Silverio dos Reis e as
fisioterapeutas Ana Paula Borges e
Jeane Pádua fal aram so bre su as
respecti vas funções e métodos de
trabalho com as crianças especiais.
Os professores e profissionais da
Apae discutiram sobre a inserção radical das crianças especiais nas escolas
da rede pública, pois, de acordo com o
psicólogo Luiz Gustavo, as escolas não

estão preparadas tanto na parte física
quanto no preparo psicológico dos
professores, demais crianças e pais para
receber as crianças com necessidades
especiais.
Para a diretora do Departamento de
Educação de Borda da Mata, Gláucia
Brandão Guilherme, o trabalho da Apae
é primordial no tratamento das crianças
especiais. Gláucia enfatizou que algumas
escolas do município já têm estudantes
incluídos, porém com total apoio dos
profissionais da Apae, portanto, pede o

apoi o de t odos na campanha de
manutenção das Associações.
Os alunos da Apae fi zeram
apresentações de libras e falaram sobre
a experiência de inserção do mercado
de trabalho.
O projeto de lei que cria o Plano
Nacional de Educação (P NE) para
vigorar de 2011 a 2020, foi enviado pelo
governo federal ao Congresso em 15 de
dezembro de 20 10 . O no vo P NE
apresenta dez diretrizes objetivas e 20
metas, segui das das est ratégi as
específicas de concretização. O texto

Enontro com profissionais da Apae em Borda da Mata na Escola Municipal Benedita Braga Cobra

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

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

prevê formas de a sociedade monitorar
e cobrar cada uma das conquist as
previstas. As metas seguem o modelo
de visão si st êmica da educação
estabelecido em 2007 com a criação do
Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE). A meta 4 do plano propõe a
inserção radical do s al unos com
deficiência nas escolas regulares, no
entanto, a Apae defende a manutenção
das escolas especiais para atender aos
alunos e deixar a decisão para os pais
de escolher qual escola o filho vai
frequentar.
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3º Arraia du Bentú em Senador José Bento atrai 215 carreiros
para o Desfile realizado durante a festa que teve diversas atrações
O 3º Arraia du Bentú, promovido pela
Prefeitura de Senador José Bento, nos
dias 9, 10 e 11de agosto, superou as
expect ativas de públi co para os
organizadores e eles afirmam que já
entrou em definitivo para o calendário
de eventos do Sul de Minas.
De aco rdo com a Diret ora do
Departamento de Turismo Municipal,
Mônica de Castro Cardoso, o Arraia du
Bentú foi criado na primeira gestão do
prefeito Flávio de Souza Pinto com a

finalidade de promover e fortalecer a
Cultura e o Turismo local: “Mais uma
iniciativa da Prefeitura que deu certo! A
participação de carreiros desta vez foi
maior que nos anos anteriores. A cada
ano buscamos melhorar mais e o apoio
da Prefeitura tem sido essencial. Este ano
passamos de 208 para 215 inscritos no
desfile de carreiros. Estou muito contente
com os resultados” , afirma Mônica.
Já para o prefeito Flávio, o “Arraia du
Bentú” superou as expectativas e já é

uma referência. “A realização deste
evento é uma importante forma de
oferecer à população lazer e mais
qualidade de vida, pois valoriza nosso
povo e nossa cultura; é também um
espaço das pessoas se confraternizarem,
além de divulgar o município em toda a
região”.
A festa iniciou na sexta, dia 9, e teve
uma programação bastante diversificada.
Co ntou com queima de fogo s,
apresentação dos alunos da Escola

Municipal Professora Maria da Costa Ferreira
e barracas com comidas típicas. Após, shows
com alunos da Escola Municipal de Música:
Banda Astral e a dupla Fábio e Juliano, e para
finalizar o primeiro dia entraram em cena a
dupla sertaneja de São João da Mata, Jânio e
Jéferson e o DJ Hugo Lopes.
No sábado com a praça lotada os meninos
da Banda S.U, Giovane Braz – O Saideira da
Praça é Nossa do SBT e a Banda Elétrica
animaram a noite dos bentenses e o público
em geral.

Na tarde de Domingo, foi a vez do desfile
de carros de boi reunir 215 boiadas e seus
carreiros pelas ruas da cidade que também
contou com um bom público.
Depois houve apresentação do Grupo de
Catira e logo em seguida, a dupla
Bandeirante e Zé Batista se apresentou e a
festa foi encerrada pelo DJ Tobias, de
Ipuiúna.
O mascote oficial “Bentú” durante os três
dias foi uma das principais atrações,
animando adultos e crianças.

Confira os principais flashes da festa Arraia du Bentú

Anuncie no jornal Tribuna Popular - Distribuído Gratuitamente em Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji
e Senador José Bento - Anuncie no novo jornal da empresa Tribuna Popular - Jornal “O Popular” - Distribuído
Gratuitamente há 05 meses em Silvianópolis, Espírito Santo do Dourado, São João da Mata e Turvolândia.

