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

Farmacêutico Responsável: Victor Campos Brandani Júnior - CRF - 21681
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Entrega rápida - atendimento a domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos e
promoções e condições especiais de pagamento.

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

Prefeito Edmundo encaminha
projeto de lei que simplifica
pagamento de débitos
atrasados pelos contribuintes
O Prefeito Edmundo Silva Junior
encaminhou para a Câmara Municipal
u m proj eto de l ei qu e insti tu i e
regul ament a o P ro grama de
Recuperação Fiscal do Município de
Borda da Mata (REFIS). Por meio dessa
lei, o contribuinte que tenha débitos
com a Prefeitura, vai poder pagá-los de
aco rdo com a su a capacidade
econômica.
O programa de recuperação fiscal
criado pel a Prefei tu ra é atraent e,
igualitário e justo para os contribuintes,
de modo que dá o portunidade, em

especial, para aquele que deseja quitar
a dívida, mas não consegue pagá-la
integralmente, já que o tributo atrasado
é acrescido de correção monetária,
juros de mora e multa.
Dessa forma, o programa vai permitir
que a Prefeitura de Borda da Mata
receba créditos que eram considerados
praticamente perdidos, propiciando um
aumento imediato na arrecadação da
dívida ativa tributária municipal, e
consequente economia e redução de
despesas com demandas judiciais que
se alongam por anos na justiça.

Vacinação antirrábica de cães e
gatos acontece de 28 de agosto a 11
de setembro em Borda da Mata
DIA 01/09/2015 (Terça-Feira)
Das 08h00min às 09h10min – Nossa
Senhora de Fátima (Escola)
Das 09h20min às 10h30min – Santa Cruz
(Escola)
Das 10h40min às 11h00min – Santa
Edwiges (Anatex)
Das 11h10min às 11h30min – São
Benedito (Estação)
DIA 03/09/2015 (Quinta-Feira)
Das 08h00min às 09h15min – São Judas
(GELAM)
Das 09h20min às 10h30min – Praça da
Bíblia
Das 10h40min às 11h20min – Santa Rita
(Igreja)
DIA 04/09/2015 (Sexta-Feira)
Das 08h00min às 09h20min – Pátio da
Prefeitura
Das 09h30min às 10h40min – Santa
Terezinha (Mina Tomazolli)
Das 10h50min às 11h30min – São Francisco (Cemitério)
DIA 08/09/2015 (Terça-Feira)
Das 08h00min às 08h20min – Serrinha
(Posto de Saúde)
Das 08h30min às 10h30min – Sertãozinho
(Praça)
Das 10h40min às 10h50min – Dráuzio
Rezende (Ponto de Ônibus)

Das 11h00min às 11h10min – Campo
(Venda)
Das 11h20min às 11h30min – Campo
(Igreja)
DIA 10/09/2015 (Quinta-Feira)
Das 08h00min às 08h30min – Bogari
Das 08h40min às 09h00min – Pontilhão
(Venda)
Das 09h10min às 09h30min – Gaspar
(Escola)
Das 09h45min às 10h00min – Boa Vista
(Igreja)
Das 10h15min às 10h30min – Descalvado
(Escola)
Das 10h40min às 11h00min – Turma
DIA 11/09/2015 (Sexta-Feira)
Das 08h00min às 10h00min – Cervo
Das 08h40min às 09h00min – Água
Quente
Das 10h40min às 11h00min – Moreiras
Das 11h10min às 12h00min – Barro
Amarelo

Prefeitura de Borda da Mata informa serviços do
Centro de Saúde e Hospital a partir de 8 de setembro
Com a inauguração do Hospital
Monsenhor Pedro Cintra no dia 07 de
setembro, a Secretaria de Saúde de Borda
da Mata informa a todos os
bordamatenses quais serviços de saúde
continuam no Centro de Saúde Benedito
Cobra Neto e quais serão atendidos no

Hospital a partir de 8 de setembro de 2015.
No Centro de Saúde, continuam a
Farmácia Municipal, Fisioterapia,
Odontologia, Sala de Vacinas, Vigilância
em Saúde (combate à dengue, vigilância
sanitária) e o Ambulatório com as
consultas agendadas.

No Hospital Monsenhor Pedro Cintra,
vai acontecer o atendimento 24 horas do
Pronto Socorro Mu nicipal, o
agendamento de exames fora do domicílio
e de transporte, a Assistência Social, a
central de Banco de Dados e a sede da
Secretaria de Saúde.

Centro de
Saúde e
Hospital

Campanha de vacinação deve imunizar mais
de 800 crianças em Borda da Mata até 31/08
A campanha de multivacinação 2015
em Borda da Mata acontece até 31/08.
No dia da Mobilização Nacional, 15/08,
passaram pelo Centro de Saúde em
Borda da Mata, 205 crianças de 6 meses
a 4 anos 11 meses e 29 dias. Até o final
do mês, a Secretaria Municipal de Saúde
deve i munizar 85 3 crianças, meta

estipulada pela Gerência Regional de
Saúde. Para i sso , a vaci na está
disponível no Centro de Saúde, das 7h
às 17h. Além disso, a equipe da saúde
está percorrendo bairros urbanos e
rurais para facilitar a vacinação das
crianças.
Os objet ivos da campanha são:

atualizar o esquema vacinal de acordo com
o calendário básico de vacinação na
caderneta de saúde das crianças menores
de cinco anos de idade; e manter cobertura
vacinal maior ou igual a 95% contra a
poliomielite, promovendo a proteção
coletiva por meio da disseminação do vírus
vacinal no meio ambiente.

Dia de
Mobilização
Nacional da
Vacinação
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Minas ao Luar em Borda da Mata reúne cerca de mil pessoas na praça
Pela primeira vez em Borda da Mata,
o Minas ao Luar, evento promovido
pelo Sesc, com apoio da EPTV e da
Prefeitura, encantou bordamatenses e
visitantes. A noite de lua crescente
estrelada e fria foi cenário para as
mú si cas de serest a int erpret adas
lindamente pelo grupo Voz e Arte. A
Li ra Bo rdamat ense fez u ma
participação especial e abriu o evento

com sambas e dobrados sinfônicos.
Na Praça Antônio Megale, reuniramse cerca de mil pessoas, de acordo com
a organização do evento. Clássicos da
música popular brasileira embalaram os
espectadores da festa que dançaram e
contribuíram para o sucesso do evento.
A convite da Prefeitura de Borda da
Mata, grupos da Terceira Idade de
To co s do Mo ji , Inco nfi dentes,

Careaçu, Bueno Brandão e Senador
José Bento vieram prestigiar o show.
P ara o prefeit o E dmundo Si lva
Ju ni o r, o Mi nas ao Lu ar fo i u m
espetáculo que conseguiu agradar um
público específico e ainda disseminar
a cultura para outros públicos ainda
desconhecidos dessa linha musical.
“Inclusive, o intuito da Prefeitura é,
desde que o Coreto Agenor de Melo

fo i construído, pro mover event os
desse nível periodicamente.”
Edmundo ainda ressalta a acolhida
da equipe do Sesc com Borda da Mata.
Durante o evento, o cerimonialista do
evento elogiou a beleza, organização
e limpeza do município. A Prefeitura
est eve em negociação co m o Sesc
durante dois anos para trazer o evento
a Bo rda da Mat a, mas po r

incompatibilidade de datas, apenas
em agosto de 2015 foi possível.
A parceria consiste na contrapartida
da Prefeitura de oferecer suporte para
real i zação do event o , co mo
segurança, alimentação e hospedagem
da equi pe. A parceria deu certo e
certamente outros eventos do Sesc
vo l t arão a Bo rda da Mat a co m
freqüência.

População prestigiando Minas ao Luar na Praça Antonio Megale

Projeto Minas Olímpica em Borda da Mata entrega medalhas
do campeonato interno de futsal e queimada tripla
Os alunos do Projeto Minas Olímpica
– Geração Esporte em Borda da Mata
disputaram o campeonato interno de
futsal e queimada tripla durante as aulas
do projeto , mini stradas pel os
professores de Educação Física Rodrigo
Tavares e Rosi Chicano.
Na manhã de 24/08/2015, os alunos se
reuniram no Poliesportivo Municipal,
onde acontece o projeto, para receber
as medalhas de premi ação do
campeonato.

Borda da Mata
participa de I
Copa Adulto
Masculino de
Handebol em
Pouso Alegre

Entrega da
premiação
do Minas
Olímpica

No domingo, 23/08/2015, uma equipe
de Borda da Mata participou da I Copa
de Handebol de P ouso Alegre na
mo dal idade adu lto mascu lino. Na
ocasião, a professora de Educação Física
e chefe do setor de Esportes de Borda
da Mata, Regina Moreira, recebeu da
organização do campeonato medalha de
ho nra ao mérit o pel os serviços
prestados ao esporte há 38 anos.
Regina Moreira sendo
homenageada pelos
serviços ao Esporte

“É muita corda no meu
pescoço, é muita gente pra
me enforcar. Por aí tem
gente que quer meu tombo,
mas Deus é grande e não
vai deixar.”
Tião Carreiro - Cantor

Prefeitura de Borda da Mata adquire tanque para controle de incêndio e limpeza urbana

O novo equipamento do Departamento de Obras de Borda da Mata é semelhante a um mini caminhão pipa. O tanque com capacidade para quatro mil litros de água foi adquirido pela Prefeitura para ser
utilizado no controle de incêndio e limpeza urbana. O equipamento custou R$ 16 mil reais.
No dia 20/08/2015, por exemplo, a máquina foi utilizada para regar o jardim da Praça Antônio Megale e deixar a praça preparada para receber o evento Minas ao Luar que aconteceu no sábado, 22/08.

“Ninguém quer morrer. Inclusive as pessoas que desejam ir ao Céu não querem morrer para ir para lá. E, no entanto a morte é o destino que todos
compartilhamos. Ninguém escapa dela. E assim é como deve ser, porque a morte é possivelmente a melhor invenção da vida. É o agente da
mudança. Elimina o velho para deixar lugar ao novo. Agora mesmo o novo são vocês, mas algum dia não muito longe, gradualmente vocês serão
velhos e serão eliminados. Sinto ser tão dramático, mas é muito certo.”
Steve Jobs
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IX Conferência Municipal de
Assistência Social de Bom Repouso
A IX Conferência Mu nicipal de
Assistência Social de Bom Repouso
aconteceu no dia 05 de agosto e reuniu
representantes do Governo, Sociedade
Ci vil e Usuários da P olí ti ca de
Assistência Social. O evento aconteceu
na sede do próprio CRAS onde tem um
auditório . A palestrante do dia foi
Adriana Maria da Costa, Assistente
Social do CRAS de Tocos do Moji que
falou do tema “consolidar o SUAS de

Vez rumo a 2026”, quando abordou “a
necessidade de avaliarmos a política de
Assistência Social, de onde viemos,
aonde chegamos e o que queremos,
numa perspectiva de melhorar cada vez
a política de Assistência Social sendo
cada um de nós responsável em fazer
acont ecer e não só da pol íti ca de
Assistência Social, mas de nós como
cidadão consciente” afirmou Adriana
Costa. “Foi um evento de muito proveito

para nós, por que é um o momento de
discutirmos a Assistência Social no
município e colher as propostas feitas
pel os participant es qu e estes anos
foram de grande valia para nós. Foi
escolhido também nesta Conferencia,
os Delegados que vão representar o
município na Conferência Regional de
Assistência Social que acontecerá em
Poços de Caldas”, diz o Coordenador
do CRAS, Wilson Brandão.

Conferência
Municipal de
Assistência
Social de Bom
Repouso

CH ALTO FAL ANTES
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

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

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

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.

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
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Cerca de 250 pais participam da Festa da Família no Cemei de Borda da Mata
O Cemei Professora Ana Maria Cabral
dos Santos em Borda da Mata realiza
todos os anos a Festa da Família para
co nfraterni zar e apresent ar temas

importantes aos pais das crianças que
freqüentam a instituição. No dia 21/08/
2015, cerca de 250 pessoas, familiares
dos alunos do Cemei participaram do

evento.
A psicóloga Rosa Lima palestrou
sobre um tema delicado e relevante no
dia a dia das crianças: sexualidade

infantil. Após a explanação da psicóloga,
as t urminhas de P ré I e Pré II das
professoras Rosilei e Geo vana
apresentaram a peça teatral “Uma família

parecida com a da gente” e dançaram uma
música.
Em seguida, as famílias se deliciaram
com a macarronada preparada pelo Cemei.

Festa da Família no CEMEI de Borda da Mata

CRAS de Borda da Mata inicia aula de yoga para crianças no bairro Santa Cruz
Duas vezes por semana, as crianças
qu e participam do Servi ço de
Co nvi vênci a e Fo rt alecimento de
Vínculos ofertado pelo Cras Sebastiana
Marques no bairro Santa Cruz praticam
yoga com a instrutora e coordenadora
do Cras, Marília Sáber.
A nova atividade teve início em 18/08/
2015 e já encantou as crianças. Nos
demais dias do Serviço de Convivência,
os quais acontecem no contraturno
escol ar, as cri anças part icipam de
atividades de recreação com a agente
social, Marcela Machado.

Yoga para as
crianças do
bairro Santa
Cruz

6

TRIBUNA POPULAR

DIRETO DA POLÍCIA
CB PM Alex
Homem é preso por dirigir embriagado em Borda da Mata
Durante realização de blitz de trânsito, a Policia Militar ao realizar abordagem ao
veiculo vw/Fox, não foi atendida pelo referido condutor quanto a ordem de parada
vindo o mesmo a se evadir da blitz. Imediatamente iniciou-se um acompanhamento
do citado veículo sendo que mesmo com a sirene ligada o condutor continuou
conduzindo só vindo a parar aproximadamente 2km a frente. No momento da
abordagem, foi possível constatar que o condutor estava com nítidos aspectos de
ter ingerido bebidas alcoólicas com fala desconexa, olhos avermelhados e hálito
etílico. Ante ao exposto foi dada voz de prisão em flagrante ao mesmo que conduzido
até o HPS local, onde foi atendido. Durante o atendimento da ocorrência, o autor
alterou seu humor, e muito exaltado começou a questionar a ação policial, dizendo
que por não haver bafômetro não poderia ser preso, ainda começou a dizer que era
trabalhador e que o que a Polícia estava fazendo com ele era uma sacanagem. Ante
ao exposto foram tomadas todas as medidas pertinentes e o veiculo removido ao
pátio credenciado pelo Detran e lavrada as autuações pertinente ao fato.

Homem no Distrito do Sertãozinho é conduzido para
Delegacia por esconder moto com documentação atrasada
Durante operação no Distrito Sertãozinho, a PM deparou com o cidadão C.M.C.
conduzindo uma motocicleta de cor verde sem utilizar capacete de e ao aproximar o
mesmo empreendeu fuga em alta velocidade pela via pública colocando em risco a
vida de terceiros que por ali passavam. Após varias manobras o cidadão conseguiu
empreender fuga por uma estrada vicinal adentrando em um sitio, prosseguindo a
procura do autor, a PM conseguiu localizá-lo já sem a motocicleta na praça do
referido Bairro. Ao ser abordado, ele alegou que a já havia escondido a motocicleta
porque sabia que a mesma iria ser apreendida, pois a documentação estava atrasada
e não possuía habilitação. Diante do exposto o condutor foi conduzido até a delegacia
para as demais providencias.

Dicas Polícia Militar:
Atenção cidadãos que residem na zona rural!
A Polícia Militar vem trabalhando para coibir e inibir crimes que vem ocorrendo na
zona rural do município de Borda da Mata, desta forma conta com a valiosíssima
colaboração dessa população (moradores, proprietários de imóveis, trabalhadores
rurais,) nos auxiliando com informações sobre veículos ou pessoas estranhas
residindo ou frequentando os bairros rurais, qualquer movimentação suspeita de
pessoas, aglomeração em locais ermos, veículos de transporte de gado em horários
não condizentes. As denúncias podem ser anônimas ou feitas diretamente as
viaturas policiais na sede do 5º Pelotão PM através dos telefones 190, 9829-1493 e
3445 4932.

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

Tocos do Moji melhora curva
perigosa na estrada Tocos do
Moji /Sertão da Bernardina

A Prefeitu ra de Tocos do Mo ji
continua fazendo vários trabalhos na
zona rural. As estradas rurais estão em
constante manutenção. Neste mês, vale
destacar a abert ura de u ma curva
perigosa na estrada que liga o Distrito

Sertão da Bernardina a Sede do
Município. Ela fica localizada antes da
primeira ponte, sentido Distrito – Tocos
do Moji, como mostra a foto acima, que
deu mais visibilidade aos condutores de
veículos.

Representante de Tocos do Moji, Soldado Brant,
vence 3ª Corrida dos Bombeiros em São Lourenço
No final do mês de
julho, aconteceu na
cidade d e São
Lo uren ço , a 3ª
Co rrid a
do s
Bom beiros.
O
evento contou com a
presença de cerca
de 300 participantes
de
d iferen tes
cidades mineiras e
teve
com o
Campeão dos 6km
o representante de
Tocos do Moji e
Policial Militar o
Soldado Brant.

TRIBUNA POPULAR

7

4º Encontro de Carreiros de Borda da Mata repete sucesso e reúne quase 200 boiadas
O 4º Encontro de Carreiros realizado em Borda da Mata nos dias 22 e 23 de agosto movimentou a
cidade. Participaram, aproximadamente 170 boiadas de toda a região, além de outras atrações, como
bois adestrados.
O Encontro foi organizado por Joel & Rose e Lero & Valdirene e teve a colaboração de várias
pessoas e patrocinadores. No dia 22, sábado, foi oferecido aos carreiros que vieram de outras cidades
um jantar no Clube de Campo e no dia 23, domingo, também teve almoço para os carreiros. O ponto
culminante da festa foi o Desfile, logo após, o almoço, iniciando pela Rua Capitão Cipriano de Castro
e passando pela Avenida João Olivo Megale.
No final, além do Desfile, com a locução de Daniel Ribeiro, houve a apresentação do garotinho
Andrei, que é conhecido como “Menino Berranteiro”, que foi um espetáculo a parte e show com a
dupla Willian e Nelson. Teve premiação também aos participantes.
Os organizadores Joel e Lero aproveitam para agradecer todas as pessoas, que de uma maneira ou
de outra contribuíram para a festa, em especial as cozinheiras e aos carreiros. “Se não fossem eles,
não haveria tanto sucesso, muito obrigado a todos”, dizem os organizadores.

“Se você não tem dinheiro não beba até cair, não dê palavra de homem se não poderá cumprir, não dê esmola pra pobre só para se aparecer,
amanhã será outro dia, e, quem pede esmola é você! não pense só no dinheiro, o dinheiro é fabricado! do mundo nada se leva você morre é
enterrado! pra entrar na casa de DEUS primeiro tem que ser julgado, vai pro inferno com certeza lá não tem advogado!”
Tião Carreiro - Cantor
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Centro de Referência de Assistência
Social de Bom Repouso realiza
Curso de Flores em EVA
O CRAS de Bom Repouso
está realizando um Curso de
Flores em EVA de 31 de
agosto a 04 de Setembro em
três horários: Manhã: 09h às
11h; Tarde: 14h às 16h; Noite:
19h às 21h, O curso tem um
cu st o
de
apenas 15
reais e mais
um quilo de
alimento não
perecível, mas
incl ui ndo
todo material
qu e
será
utilizado.

Convenção Estadual do
Partido Social Democrático
em Belo Horizonte
No dia 08 de agosto, foi realizada a 1ª
Convenção Estadual do Partido Social
Democrático – PSD - em Belo Horizonte.
O fu turo P residente da Comissão
Provisória do Partido em Borda da Mata,
João Geraldo Ribeiro, conhecido por João
da Copasa, esteve na Convenção.
Durante o evento, o Presidente Nacional,
licenciado do partido, Ministro Gilberto

Kassab e o Presidente do Partido em
Minas, Deputado Federal Diego Andrade
abonaram algumas fichas de filiações do
município. “Nossa Comissão foi muito
bem recebida na co nvenção . Os
dirigentes do partido, tanto a nível
nacional quanto regional, valorizam muito
os membros do partido em Borda da
Mata”, disse João da Copasa.
Deputado Duarte
Bechir, Representante
do Governo de Minas
no Ministério das
Cidades, Geraldo
Thadeu, Ministro das
Cidades, Gilberto
Kassab, João da
Copasa, Deputado
Diego Andrade e
Ricardo André,
Secretário do Partido.

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.
Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

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
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Estradas Rurais – Bom Repouso

Prefeitura de Bom Repouso troca
as lâmpadas queimadas das principias
ruas do bairro Boa Vereda de Cima
Fotos:Ederson dos Santos
O Presidente da Câmara de Bom
Repouso, Ederson dos Santos, em nome
da população do bairro Boa Vereda de
Ci ma, agradece o pedido de u ma
indicação feita ao Poder Executivo para
que fosse realizada a manutenção e
trocas de lâmpadas queimadas das ruas
principais do bairro. “Fomos atendidos
com sucesso, muito obrigado!”, finaliza
Ederson dos Santos.

Vereadores de Bom Repouso aprovam dois
projetos importantes para o Município
Um para regulamentar o parcelamento do IPTU e outro
para aquisição de um veículo para a Educação
No dia 14 de ago sto, os
vereadores de Bom Repouso
parti ci param da Reuni ão
Ordinári a em que foram
aprovados dois importantes
Projetos de Leis sendo o
primeiro que regulamenta o
parcel amento de IP TU e o
segundo sobre a liberação de
recursos para a aquisição de um
veículo para a Educação.

A Prefeitura de Bom Repouso continua incansável nos trabalhos
na zona rural. No mês de julho, entre elas está a estrada do
Bairro dos Bentos em que recebeu grandes melhorias.

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR
Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“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.
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
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Mês de Agosto – Mês da Família – Tocos do Moji
O Projeto Combate ao Fumo foi
reali zado na Escola Mu ni cipal
Manoel Rodrigues Machado, pela
Equ ipe Saúde da Famili a (E SF
urbano) composto pela Cordenadora
Shirlei Pereira, Enf. Silvia Ambrosio
e pelas Agente Comunitarias de
Saúde: Gláucia, Gabriela, Rosilene,
Marinez, Maria Helena, quando
foram abordados os maleficios do
fu mo e suas consequenci as na
familia. Foram realizados premiaçoes
para o mel hor trabalho , sendo
premiado um itegrante de cada sala.
Sendo elas: Sophia, Maria Fernanda,
Maria Virginia, Sarah, Beatriz.

Escolas da Rede Pública Municipal
de Tocos do Moji comemoram
a “Semana da Família”
Os alunos da Rede Pública Municipal
de Tocos do Moji juntamente com
professo res, pai s e fu ncionári os
realizaram a Semana da Família que se
iniciou no dia 09 de agosto ao dia 14 de
agosto.
O projeto teve como objetivo principal
a aproximação entre escola e família,
ambas com int uit o de expandir o
processo edu cacional em todo s os
níveis.
Toda comunidade Tocosmojiense
participou do projeto enriquecendo-o
mais ainda.
Na oportunidade, apresentaram-se os
resultados do SIMAVE (Proalfa e Proeb)

destacando o desempenho dos alunos.
O Departamento Mu nicipal de
Educação de Tocos do Moji agradece
professores, auxiliares e alunos pelo
empenho e dedicação nos trabalhos.
Agradece também a participação da
comunidade enfatizando a importância
que a família representa na sociedade,
principalmente na escola.
Parabéns a to dos pelo Projeto
realizado, que Deus abençoe todas as
famíli as, alunos e funcionários da
Educação.
Equipe do Departamento Municipal
de Educação de Tocos do Moji.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 16/2015
“DA-SE A DENOMINAÇÃO DAANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIAO NOME DO SR. PREFEITO DR. DONATO
ROCHA JÚNIOR”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1° - Fica denominada “CENTRO DE EXPOSIÇÕES E ATENDIMENTO AO TURISMO PREFEITO DR. DONATO
ROCHA JÚNIOR” a antiga Estação Ferroviária de Borda da Mata.
Art. 2° - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 12 de maio de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 17/2015
“Altera o Parágrafo Único do art. 86 da Lei 1.611/2010 e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Borda da Mata faz saber que ela aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º. O Parágrafo Único do art. 86 da Lei 1.611/2010 passa a ter a seguinte redação:
“Parágrafo único - O servidor poderá autorizar a consignação em folha de pagamento, em favor de terceiros, na
forma definida em decreto, até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou proventos.”
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 12 de maio de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 18/2015

Semana da
Família nas
Escolas
Municipais de
Tocos do Moji

LB Confecções Ltda. ME solicita o comparecimento da Sra. TUANE
CRISTINA GOULART BUSSOLA, portadora de Carteira de Trabalho
nº 00069051 série 00140 MG, no prazo de 48 (quarenta e oito horas),
a fim de justificar, por meios legais suas ausências ao serviço, sob pena
de rescisão do contrato de trabalho por justa causa, nos temos do artigo
482, letra I, da Consolidação das leis do Trabalho.
LB Confecções Ltda. - ME

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

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

“Dispõe sobre abertura de credito especial”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BORDADA MATA POR SEUS LEGITIMOS REPRESENTANTES DECRETA:
Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir credito especial, no corrente exercício, no valor de R$
33.275,88 (trinta e três mil duzentos e setenta e cinco reias e oitenta e oito centavos), assim discriminado:
02
PREFEITURA MUNICIPAL
0202
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
020204
ADMINISTRAÇÃO
020204122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
0202041220001 APOIO ADMINISTRATIVO
02020412200012.027
Manutenção do consorcio para Gestão integrada de Resíduos sólidos
CPGIRS
337170
Rateio pela Participação em Consórcio Público R$ 33.275,88
Art. 2° - Os recursos para abertura do crédito mencionado são provenientes de anulação da dotação:
02
PREFEITURA MUNICIPAL
0202
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
020204
ADMINISTRAÇÃO
020204122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
0202041220001 APOIO ADMINISTRATIVO
02020412200012.003
Manutenção das Atividades da Administração Municipal
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica......R$ 33.275,88
Art. 3° - Fica autorizada a Inclusão no PPA 2014/2017 da ação: Manutenção do Consórcio para Gestão de Resíduos
Sólidos – CPGIRS.
Art. 4° - Fica autorizada a suplementação desta dotação, se necessário, nos termos do artigo 43 da lei 4320.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 18 de maio de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 19/2015
“Revoga-se o Decreto n° 1.165/2.004 onde Dispõe sobre a aprovação de Regularização de Loteamento com base
no art. 72 da Lei 1.383/2004.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica revogado o Decreto n° 1.165/2004, onde “DISPÕE SOBRE AAPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
DO LOTEAMENTO NAGIB COSTA DA SILVA”.
Art. 2º - Fica autorizado a modificação do Loteamento conforme Memorial Descritivo e Projeto Arquitetônicos
anexo.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 18 de maio de 2015.
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

