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Dentistas da Secretaria de Saúde de Borda da Mata
promovem Semana Odontológica em escolas estaduais e Apae
Para comemorar o Dia do Dentista, 25/
10, a equipe odontológica da Secretaria
de Saúde de Borda da Mata promoveu a
Semana Odontológica em escolas do
muni cípio e na Apae. Os alunos e
professores são convidados a pesquisar
e apresentar trabalhos sobre saúde
bucal.

Os alunos da Escola Estadual Dom
Otávio Chagas de Miranda no distrito
Sertãozinho participaram no dia 22/10
com apresentações sobre o tema em
cartazes, teatro, paródias e atividades
desenvolvidas em sala de aula. No dia
23/10, foi a vez dos alunos da Apae em
Borda da Mata mostrar aos dentistas o

que aprenderam sobre o tema. Com
muito carinho, os alunos dançaram,
cantaram, leram e encenaram sobre
saúde bucal. Na Escola Estadual Lauro
Afonso Megale, duas turmas de 6º ano
apresentaram trabalhos em forma de
seminário e um teatro no dia 24/10/2014.
De acordo com a co ordenado ra

Principais
momentos
da Semana
Odontológica

o d o n t o l ó gi c a, M aysa Mo nt ei ro
Ro sa, a segunda edi ção da Semana
Odont oló gica foi mu ito produ tiva,
“agradeço e parabenizo a adesão
d as e s co l as p o r pe r mi t i r u m
t ra ba l ho t ã o i mp o r t an t e ao s
al uno s”. A denti st a ainda completa
“ pa ra b én s a o s e s t u da n t e s e

professores que se empenharam e
apresent aram trabal hos de mu it a
qu al idade.”
P art i ciparam das ati vi dades o s
denti stas Maysa, Thaís, Júl ia, Jo sé
Antônio, Geraldo, Adolfo, Leandro,
Fabrício e as auxiliares, Alessandra,
Larissa, Solange e Izabell a.

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Campanha em favor das águas
(Lamento do rio)
Povo! Economiza, não esbanja.
Olha pra mim, estou morrendo. Minhas águas estão secando.
Deus houve meu lamento manda chuva, por favor! As minhas águas estão
agora como gotas de suor.
Povo! Represas e rios, estão secando, se continuar assim e as pessoas
abusando eu temo até pelas águas do oceano. Minhas águas têm grande
valor. Delas depende a plantação, a alimentação, seu banho, a higiene e limpeza.
Por isso, meu grande lamento.
A água faz parte da vida, não esbanje, economize.
Maria Tereza de Jesus Souza
72 anos – Bairro Santa Cruz

CH ALTO FAL ANTES
TWEETER E DRIVER
Consertos e Reformas

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

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

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

Clareza na idéia; Pureza no coração; Sentimento
como guia; Honestidade como religião. Emicida

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

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Agora com atendimento do Médico
Oftalmologista, Dr. Dante Gonçalves Couto.
Ambulatorial de
CRM - 44499
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Ecocardiograma
Telefones para contato:3445-1362 / 9973-4948
e Teste Ergométrico.
Borda da Mata - MG
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

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

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898

Panificadora e Lanchonete Primor

Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2014
Mês
Dia
Janeiro
15 - 31
Fevereiro
14 -28
Março
17 - 31
Abril
15 - 30
Maio
15 - 30
Junho
16 - 30
Julho
15 - 31
Agosto
15 - 29
Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 31
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Novembro
14 - 28
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Dezembro
12
Rua Eduardo Amaral, 652
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Borda da Mata -MG
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Escolas Municipais de Tocos do Moji comemoram Semana das Crianças
A Semana das Crianças na Rede Municipal de
Educação de Tocos do Moji foi comemorada
com muita festa. Nesta semana as atividades
tiveram como objetivo o entretenimento da
criançada, com muito lazer, gincanas, dia do
parque e um cardápio especial. E foi finalizada
com um delicioso bolo e muita alegria.

Professores de Tocos do Moji são homenageados
com jantar pelo “Dia do Professor”
A Prefeitura de Tocos do Moji, através
do Departamento Municipal de Educação,
homenageou seus professores com um
jantar na E. M. Benedito Caetano de Faria,
no dia 14 de outubro.

“Ser professor é saber combinar paixão
e razão , reco nhecendo qu e nossa
prioridade reside no aluno e não em nós
mesmos! É professar a certeza de que
vale a pena se dedicar ao ensino e a

educação das fut uras geraçõ es
contribuindo para a construção de um
país Melhor!”
“Parabéns pelo seu dia!”, diz Lu Rosa,
Diretora do Departamento de Educação.

Alunos de Tocos do Moji
se destacam na Olimpíada
de Língua Portuguesa
Três alunos da E. M. Benedito Caetano
de Faria em Toco s do Moj i, se
destacaram na 4ª edição da Olimpíada
de Língua Portuguesa – Escrevendo o
Futuro.
Na categoria poema, o texto “A velha
fazenda” do aluno Renato Ryan Alves;
Na categoria memórias literárias, o
texto “Coração de porcelana” do aluno
José Filipe de Alvarenga e na categoria
crônica, o texto “A hora do café” da
aluna Anna Júlia França dos Santos.
Após serem analisados pela Comissão

Julgadora Escolar e Municipal, foram
selecionados para participar da etapa
estadual.
Sendo que o poema “A Velha fazenda”
do aluno Renato Ryan Alves, foi
selecionado pela Comissão Estadual
como um dos 500 semifinalistas da
Olimpíada em todo o Brasil.
“Parabéns aos alunos, a Coordenadora
Rosângela Maria de Alvarenga Almeida
e a Professora Adriana Aparecida de
Lima” diz a Diretora do Departamento de
Educação, Lu Rosa.

Jantar em
homenagem
aos
professores

10ª Festa das Crianças de Tocos do Moji
Não há nada mais sagrado que o
sorriso de uma criança. Sagrada deve ser
considerada também a estrutura que
trabalha com a finali dade de
proporcionar tal sorriso. Frente ao
so rri so e alegria de u ma cri ança,
descobrimos que estamos no caminho
certo. Conservar a bondade natural da
essência humana, (como afi rmava
Rousseau), significa investir de verdade
numa educação que ensine e preserve a
alegria de viver.
O Dia 12 de Outubro reúne uma
dualidade de significados onde de um
lado comemoramos a bondade da
Padroeira do Brasil e, do o utro a
bondade que nos é natural; bondade

esta encontrada justamente nas crianças.
No entanto, fé e compromisso ocupam
espaço central, definindo de forma
brilhante o verdadeiro sentido de tão
nobre data.
Compromisso assumido pela família da
Cleuza (Tieta) que com a ajuda da
população tem realizado a já tradicional
Festa das Crianças em Tocos do Moji.
Tal evento é esperado com grande
expectativa, o qual é marcado por um
forte momento de fé sendo este a Benção
de Nossa Senhora Aparecida;
(ministrada pelo nosso Pároco Pe. José
Aparecido) onde crianças, moradores e
visitantes agradecem a Deus pela saúde
e por mais um ano de conquistas.

Após a Benção , t odo s foram
convidados a se deliciarem de um bolo
de tamanho generoso, algodão doce,
sorvete, balas e chocolates. A praça se
tornou um grande parque de diversões
com vários brinqu edos infl ávei s e
crianças sorrindo.
A família da Cleuza (Tieta) aproveita
este veículo de comunicação para
agradecer o apoi o da Câmara de
Vereadores, Prefeitura e Polícia Militar,
além de toda população que além da
aju da t ambém se fizeram presente
abril hantando a festa. Que Deus
Abençoe a Todos.

Destaques da
Olimpíada de
Lingua
Portuguesa

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

Vanderlei C. Silva

Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

Festa no Dia
das Crianças
em Tocos do
Moji

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

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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Bairro Rodrigues em Bom
Repouso se beneficiam com
água de Poço Artesiano

Festa das Crianças no Casi de Bom Repouso

Foto: Ederson Santos

Os moradores do bairro Rodrigues, em Bom Repouso, estão sendo beneficiados
com a água do poço artesiano que foi conseguido com o Governo Estadual e
construído em parceria com a Prefeitura.

Oficina de Chocolates
do CRAS de Bom Repouso

A oficina de chocolates do CRAS de
Bom Repouso está a
todo vapor, “cada dia
uma delicia
diferente” diz
Wilson, Coordenador
do CRAS. A Oficina
tem o objetivo de
capacitar as pessoas
para o mercado de
trabalho. Sendo
assim se você quiser
encomendar chocolates é só ligar.
Viviane Silva
Gonçalves
(35) 9846-0290.

O Casi de Bom Repouso realizou na Semana da Criança várias atividades. Foi uma semana de muita
festa e alegria para estas crianças que tiveram passeios, teatro, brincadeiras, concurso de dança,
pintura no rosto, enfim dias muito divertidos.

Borda da Mata oferece curso de Auxiliar
Administrativo pelo Pronatec
Mais um curso do Pronatec vai ser ofertado em Borda da Mata: Auxiliar Administrativo. A instituição que vai
ministrar o curso no município é o SEST/SENAT. As pré-inscrições podem ser realizadas no Cras Sebastiana
Marques. As aulas têm início no dia 17/11.
Desde a implantação do programa pelo Governo Federal, 245 alunos bordamatenses foram inscritos nos
diversos cursos, entre eles, Auxiliar de Farmácia, Operador de Computador e Inglês.

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

Agora sob nova Direção
“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.

Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias
vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG

Tel.:3445-3706
Atendemos também em Tocos do Moji

(Próximo ao Centro Médico)

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de
Borda da Mata, quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa
que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor
estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser
investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão
compromissados logo no início do mês.
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Prefeitura de Borda da Mata realiza festa para as crianças no Clube de Campo
A Prefeitura de Borda da Mata em
par ceri a co m pe sso as fí si ca s e
jurí dicas, realizo u a Festa para as
Cri anças, no di a 1 8/ 1 0/ 20 1 4, no
Clube de Campo. Contribuíram para
a alegria das crianças as empresas

Ren asce r (L azi nh o ), Vi bo t u r
(Al essandro), Gol den (Adeil to n),
Transcouto (Quim), Clinica Mariense
(Rober), Terraplagem Mira (São) e
Regina Moreira, Ita, Célio Cabral e
Edmundo. Além dos que ajudaram

financeiramente, muitos voluntários
e funcionários da Prefeitura também
ajudaram na real ização da festa.
O di a foi de mui ta diversão com
brinqu edo s i nfl áveis, ent re eles,
fu t e bo l d e s ab ão , p i s ci n a de

bo l i nha s, es co r re gad o r. F o r am
dist ribuídos mais de mil cacho rros
qu en t e s, do i s mi l saq u i nh o s
surpresa, mil litro s de refrigerantes.
P ara o di ret or de Admi ni st ração
Geral da Prefei t ura de Borda da

Mata, Célio Cabral, “cada voluntário
qu e aj u do u a faz er a al egr i a da
cri ançada e os pat ro cinado res do
even t o , fo ra m essen ci ai s pa ra a
real ização da fest a. Mui to obri gado
a todos.”

Festa das Crianças no Clube de Campo em Borda da Mata

3º Congresso de Educação de Borda da Mata reúne
professores e monitores da Rede Municipal de Ensino
Cerca de 150 professores e monitores
da Rede Municipal de Ensino de Borda
da Mata participaram entre os dias 14,
15 e 16 de outubro do 3° Congresso de
Educação de Borda, promovido pelo

Departamento de E ducação do
município. O encontro tem o objetivo de
discutir temas relevantes e disseminar
co nteúdo aos pro fissio nais da
educação.

O professor, escritor e conferencista
Jairo de Paula abriu o evento com a
palestra “Sou feliz por ser professor”.
Na segunda noite, professor doutor Max
Haeting deu um show de criatividade e

alegri a com o tema “A esco la que
encanta e transforma vida”. Com a
palestra “Professor de A a Z: Desafios e
perspectivas no ato de educar na era
di git al”, o professor Al tamar de

Carvalho encerrou o congresso.
Nos dois primeiros dias, o evento
acont eceu no Clu be Lit erári o e o
encerramento foi no Centro de Pastoral
em Borda da Mata.

Terceiro Congresso de Educação de Borda da Mata

Secretaria de Saúde de Borda da Mata realiza
evento na praça de prevenção ao câncer de mama
Durante os dias 20 a 24 de outubro, a
Secretaria de Saúde Borda da Mata realizou
no Coreto Agenor de Mello, na Praça
Nossa Senhora do Carmo, evento de
conscientização ao câncer de mama. A ação
faz parte da campanha Outubro Rosa que
acontece em todo o mundo.

De manhã, à tarde e à noite, as equipes
do Programa Estratégia Saúde da Família
receberam as mulheres, agendaram
preventivos e mamografias, além disso,
falaram sobre o autoexame da mama e a
importância da prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de mama.

As mulheres que passaram pela ação,
também receberam panfletos explicativos e
tiveram o Índice de Massa Corporal (IMC)
calculados para identificação de baixo peso,
peso adequado, sobrepeso e obesidade,
para assim procurar encaminhamento para
hábitos mais saudáveis.

De acordo com a secretária de saúde,
Nádia Maria dos Santos Pádua, a ação foi
importante porque chamou a atenção das
mulheres para a conscientização e realização
dos exames “ para mulheres de 40 a 69 anos
a realização da mamografia e também o
exame preventivo para mulheres de 25 a 64

anos para também prevenir o câncer do colo
de útero.
Cerca de 200 mulheres passaram pelo
evento durante a semana, e até o período
da manhã de sexta-feira, 95 preventivos
foram agendados e 172 mamografias
marcadas.

Evento de Prevenção ao Câncer de Mama na Praça Central de Borda da Mata

Secretaria de Saúde de Borda da Mata realiza campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo de 06 a 22 de novembro
A campanha acontece de 06 a 22 de
novembro e vai percorrer bairros rurais
e urbanos, além do Centro Médico
Benedito Cobra Neto para imunizar
crianças de 6 meses à 4 anos 11 meses e
29 dias. Confira a programação:
DIA 06/11/2014 – QUINTA-FEIRA

8h BOCAÍNA
9h SERTÃOZINHO
DIA 08/11/2014 – SÁBADO
8h às 17h – CENTRO DE SAÚDE
BENEDITO COBRA NETO
DIA 10/11/2014 – SEGUNDA-FEIRA
8h – BOGARI
9h – BARRO AMARELO

10h – CERVO
DIA 11/11/2014 – TERÇA- FEIRA
8h – CAMPO
9h – BOA VISTA
10h – GASPAR
13h – SANTA TEREZINHA
DIA 12/11/2014 – QUARTA-FEIRA
8h – PALMA

9h – SERRINHA
13h – UBS MONSENHOR PEDRO
CINTRA
DIA 13/11/2014 – QUINTA-FEIRA
8h – SANTA CRUZ
13h – SÃO BENEDITO
14h – SANTA EDWIRGES
DIA 14/11/2014 – SEXTA-FEIRA

8h – NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
13h – SANTO ANTONIO
DIA 17/11/2014 – SEGUNDA-FEIRA
8h – SANTA RITA
13h – SÃO JUDAS
DIA 22/11/2014 – SÁBADO
8h às 17h – CENTRO DE SAÚDE
BENEDITO COBRA NETO
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DIRETO DA POLÍCIA
Soldado Cristiano

Prefeitura de Borda da Mata asfalta trecho da
Avenida João Olivo Megale que dá acesso a MG 290

Homem de 50 anos de idade desaparece de casa
No final do mês de setembro, compareceu no quartel da PMMG de Borda da Mata,
a solicitante M. I. S.S., 28 anos, babá, a qual veio comunicar o desaparecimento de
seu pai F.J.S.S., 50 anos, mecânico. Ela relatou que seu pai estava ausente de casa
desde o dia anterior, sendo que havia informado que iria apenas comprar cigarro no
bar, saindo com seu veiculo vw/fusca de cor marrom, placa de Borda da Mata, sem
mais dados. Segundo a filha, ele já havia dito anteriormente que sairia de casa e não
voltaria mais, mas sempre quando se ausentava de casa retornava no dia seguinte.
Em contato com amigos e conhecidos, e locais onde costumeiramente frequenta,
ninguém soube dar informações sobre ele. Diante o exposto foi registrado Boletim
de Ocorrência e iniciado rastreamento do desaparecido.

Fusca é furtado em Borda da Mata
No dia 12 de outubro, compareceram no quartel da PMMG a vítima, Sr. D. A. C., 44
anos, pedreiro, acompanhado com sua namorada Z.B.B., 37 anos, auxiliar de produção,
relatando que estacionou seu veiculo VW FUSCA, PLACA BPM4968, BORDA DA
MATA/MG, por volta de 18h45, e quando retornou por volta de 19h05 não mais
encontrou seu referido veiculo. Segundo o condutor o veiculo se encontrava com
tanque quase cheio de combustível. Diante do fato a guarnição realizou rastreamento
na tentativa de localizar porém sem êxito. Se encontrava no interior do veiculo um
molho de chaves de residência e caixa de chaves de fendas.

No trevo da Avenida João Olivo Megale com a rodovia MG 290, onde está o monumento do Cristo
ressuscitado, a Prefeitura de Borda da Mata asfaltou todo o local. A próxima etapa é a sinalização.
Durante a gestão do prefeito Edmundo, a Avenida João Olivo Megale em Borda da Mata foi calçada,
arborizada e está recebendo iluminação.

Menor de 17 anos é apreendido
por tráfico de drogas em Borda da Mata
No dia 19 de outubro, a PM de Borda da Mata recebeu uma solicitação anônima a
qual informava que estaria ocorrendo um desentendimento entre duas pessoas
próximo à rua José Francisco Santos Junior, sendo assim, a PM deslocou até o local,
onde encontrou a Sra. V.C.S.D., 38 anos, a qual relatou o seguinte: que seu filho/
autor M.V.S.B.D., 17 anos, estava na casa de parentes junto com a mesma, mas que
em dado momento o mesmo havia recebido uma ligação dizendo que sua companheira
R.R.S., 17 anos, teria ingerido remédios e que estaria no Pronto Socorro sendo que
imediatamente deslocou para saber se era verdade e que então desconfiada ela
resolveu ir atrás e ao chegar na residência de M.V.S.B.D. encontrou a porta aberta e
entrou e quando foi até ao quarto encontrou uma sacola em cima da cama contendo
substancias semelhante a “maconha” (cerca de 200g da substância) e que em seguida
procurou seu filho para pedir esclarecimentos sobre o que havia encontrado. No
local, ela levou a PM até à rua Dom João Rezende da Costa onde havia escondido a
droga no meio de um arbusto para que seu filho não encontrasse e em seguida
entregou uma sacola contendo as substâncias semelhante a maconha. O filho foi
submetido a busca pessoal e com o mesmo foi encontrado um valor de R$ 27,00. Foi
franqueada entrada da PM na residência do autor onde foram encontrados três
aparelhos de celular que foram apreendidos. Salienta-se que as buscas foram
procedidas na presença da genitora do autor e da testemunha S.M.S., 60 anos. Ante
ao exposto, foi dado voz de apreensão em flagrante ao menor- infrator sendo este
encaminhado ao Pronto Socorro conforme prontuário: 011010, e posteriormente para
a DP de Plantão na cidade de Pouso Alegre.

Trevo de acesso ao centro de Borda da Mata e
saída para Ouro Fino é asfaltado pela Prefeitura
No trecho da MG 290 que passa
dentro de Borda da Mata, nas ruas
denominadas
co mo
Avenida
Magalhães Pinto e Rua José Pinto de
Freitas, a Prefeitura de Borda da Mata
construiu um trevo de acesso ao Centro

do município e saída para Ouro Fino.
No local ficava uma casa de propriedade
do senhor Zico de Freitas, a qual foi
desapropriada justamente para facilitar
o tráfego de veículos e pedestres na
via.

Trevo onde ficava o antigo semáforo

Drogas apreendidas pela Polícia Militar

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

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

A obra alongou a via e deixou a curva
mais aberta, abriu acesso aos veículos
que vem sentido Ouro Fino direto para
o Centro. No mês de outubro de 2014,
a Prefeitura asfaltou a obra e a próxima
etapa para concluir é a sinalização.
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Prefeitura de Borda da Mata executa projeto de
recuperação de flora no Morro do Urubu

O Departamento de Obras de Borda da Mata está executando no Morro do Urubu recuperação de área degradada pela ação da natureza. O Projeto Técnico de Reconstituição
de Flora (PTRF) no local vai regularizar o terreno, realizar adubação e plantio de mudas nativas.
O projeto tem como objetivo a recomposição da flora considerando as características bióticas e abióticas a área, em especial as características florísticas e a fisionomia regional.

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Agora com
Sorveteria.
Venha conferir
nossa qualidade!

Por mais que você batalhe e vença com esforço, se você não conseguiu com
honestidade você não conseguiu nada.
Claudiney Ribeiro

Honestidade não se promete, se pratica!
Heitor Silveira
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CRAS de Senador José Bento
realiza Dia da Cidadania

No dia 18 de outubro, o CRAS de Senador José Bento realizou na
cidade o Dia da Cidadania, em que teve parque com diversos
brinquedos para as crianças, esculturas com balões, pintura de rosto,
tenda da beleza com corte de cabelo, unha, maquiagem e limpeza de
pele e também uma Tenda de Saúde.

Nenhuma herança é tão rica
quanto a honestidade.
William Shakespeare

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada(Jump, Kangoo-Jump e
Zumba), Musculação e Alongamentos com bolas.
Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.
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Grupo da Terceira Idade de
Tocos do Moji comemora Dia do
Idoso com passeio ao Shopping
de Pouso Alegre e ida ao
cinema para ver o filme
“Candidato Honesto”
Em comemoração ao dia do idoso, no
dia 01 de outubro, o Departamento
Municipal de Assistência e Promoção
Social de Tocos do Moji, juntamente com
o CRAS local e a Prefeitura promoveram
uma tarde de lazer com o Grupo da
Terceira idade de Tocos do Moji . Desta
vez, o passeio foi ao cinema em Pouso
Alegre no Shopping Center Serra Sul
onde os participantes assistiram ao filme
“Candidato Honesto”. Como sempre
acontece com este grupo o passeio foi

uma diversão e todos gostaram muito
do filme.
“De nossa parte queremos deixar a
todos idosos nossos parabéns pelo seu
dia e que Deus possa encher de graças
suas vidas. Ao grupo da terceira idade
de Tocos do Moji, dizer da nossa alegria
de tê-los como parceiros, que vocês nos
ensinam muito e dá muito prazer em
trabalhar com vocês”, diz o Chefe do
Departamento de Assistência Social,
Ronaldo José Leandro.

Ruas do UBS no Bairro
Santo Cruz em Borda
da Mata são asfaltadas
Em outubro de 2014, a Prefeitura de
Borda da Mata asfaltou as ruas de
acesso à UBS (Unidade Básica de Saúde)
e garante, assim, a facilidade para os
moradores do bairro que utilizam os
serviços de saúde ofertados no local.

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do
bairro Santa Cruz em Borda da Mata foi
reformada e equipada no ano de 2013
pela Prefeitura, no entanto, as ruas que
davam acesso ao local eram apenas
cascalhadas.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 21/2014
“Dispõe sobre abertura de crédito especial.”
A Câmara municipal de Borda da Mata decreta, e eu prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art.1°- fica autorizada a abertura de crédito especial, no corrente exercício, no valor de R$ 359.982,00 (trezentos e cinqüenta
e nove mil e novecentos e oitenta e dois reais), conforme especificações abaixo:
02 PREFEITURA MUNICIPAL
0206 DEPARTAMENTO M.OBRAS,M.A E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
020602 VIAS URBANAS
02060215 URBANISMO
02060215451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
020602154510010 SERVIÇOS URBANOS
0206021545100101.001 CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS
0206021545100101.001 4490 51 Obras e Instalações-SETOP3.R$ 359.982,00
Art.2°- Os recursos pra abertura do crédito mencionado no artigo primeiro são provenientes do excesso de arrecadação
de convenio com a secretaria do Estado de Transportes e Obras Públicas.
Art.3°- Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 20 de junho de 2014.
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 22/2014
“Dispõe sobre abertura de crédito especial”
A Câmara municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Edmundo Silva Júnior, Prefeito do Município sanciono a seguinte
Lei:
Art.1°- Fica o executivo autorizado a abrir crédito especial, no corrente exercício, no valor de R$ 99.572,00 (noventa e nove
mil quinhentos e setenta e dois reais) assim discriminado:
02- PREFEITURA MUNICIPAL
0205-Secretaria Municipal de Saúde
0205011-Fundo Municipal de Saúde
02050110- Saúde
02050110302- Assistências Hospitalar e Ambulatorial
020501103020011- Saúde para Comunidade
0205011030200112.030- Manutenção dos Serviços de Saúde
0205011030200112.030449052- Equipamentos e Material Permanente............R$99.572,00
Art.2°- Serão usados como recursos para abertura do crédito referido no artigo primeiro serão a transferência efetuada
pelo Fundo Nacional de saúde, destinado a Estruturação da Rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde.
Art.3°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata, 20 de junho de 2014
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 23/2014

Asfalto da Rua
da UBS
do Bairro
Santa Cruz

Prefeitura de Borda da
Mata realiza calçamento
de rua no Cervo

“Dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora dos
equipamentos destinados para este fim e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Borda da Mata:
D E C R E TA :
Art.1º Será multado na forma da Lei, todo cidadão que for flagrado jogando qualquer tipo de lixo fora dos equipamentos
destinados para este fim nos logradouros públicos do Município de Borda da Mata.
Art.2º As penalidades previstas nesta Lei serão estabelecidas através de auto de infração lavrado contra o infrator,
contendo as seguintes informações:
I – local, data e hora da lavratura;
II - qualificação do autuado;
III - a descrição do fato constitutivo da infração;
IV - o dispositivo legal infringido;
V - a identificação do agente autuante, contendo sua assinatura, cargo ou função e o número da matrícula;
VI - a assinatura do autuado.
Art.3º O agente responsável pela autuação poderá solicitar, sempre que necessário, auxilio de força policial quando o
infrator dificultar o cumprimento dos itens II e VI do art. 2º desta Lei.
Art.4º Os infratores desta Lei, serão penalizados com multa a cada infração cometida.
Art. 5º - O valor da multa aplicada ao infrator será de:
I – R$50,00 (cinqüenta reais) para volumes pequenos com tamanho igual ou menor a uma lata de bebida;
II – R$100,00(cem reais) para volumes compreendidos entre uma lata de bebida e um metro cúbico;
III – R$150,00(cento e cinqüenta reais) para volumes acima de um metro cúbico.
§1º Os recursos financeiros, provenientes da arrecadação com as multas aplicadas, serão destinados à melhoria da
limpeza urbana;
§2º O valor da multa constante deste artigo será corrigido, anualmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor AmploEspecial - IPCA-E ou por outro índice que por ventura venha substituí-lo.
Art.6º O Poder Executivo adotará todas as medidas necessárias para regulamentar a presente Lei, designando os órgãos
responsáveis pela fiscalização e sua execução.
Parágrafo único- Entre as ações de regulamentação deverá haver a criação de um cadastro interno de controle das multas
aplicadas e suas reincidências, observando os procedimentos previstos nesta Lei.
Art.7º Para o conhecimento desta Norma Legal e conscientização da população o Poder Executivo veiculará campanha
publicitária, sem ônus para o município, através dos professores, nas escolas municipais por um período de seis meses e
depois, pelos agentes fiscalizadores, mais seis meses nas ruas e reuniões de associações de bairro para que as pessoas
possam tomar total conhecimento de tal Lei.
Art. 8º - Após a campanha de divulgação, os agentes fiscalizadores ainda terão um prazo de três meses para aplicar
advertências às pessoas flagradas praticando tal irregularidade e só assim poderão aplicar as multas previstas nesta Lei.
Art.9º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 21 de julho de 2014.
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

A Rua José Donizete no distrito Cervo em Borda da Mata recebeu calçamento do
Departamento Municipal de Obras. Outras oito ruas em Borda da Mata também
foram calçadas no segundo semestre.

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

Av. Duque de Caxias, 242

Av. Alvarina Pereira Cintra,45 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
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Resultado Eleições Presidenciáveis - 2014 - 2º Turno
Eleitorados
Brasil - 142.822.046
Minas Gerais - 15.236.578
Pouso Alegre - 97.472
Borda da Mata - 12.977
Bom Repouso - 8.349
Tocos do Moji - 3.727
Senador José Bento - 2.434

Brasil
Dilma - 54.501.118
Aécio - 51.041.155
Abstenção - 30.137.479
Brancos - 1.921.819
Nulos - 5.219.787

Minas Gerais
Dilma - 5.979.422
Aécio - 5.428.821
Abstenção - 3.225.049
Brancos -176.025
Nulos - 427.782

Pouso Alegre
Dilma - 29.353
Aécio - 47.029
Abstenção - 17.231
Brancos - 1.068
Nulos - 2.793

Borda da Mata
Dilma - 4.132
Aécio - 6.058
Abstenção - 2.320
Brancos -128
Nulos - 339

Bom Repouso
Dilma - 3.529
Aécio - 3.486
Abstenção - 1.081
Brancos - 89
Nulos - 165

Tocos do Moji
Dilma - 1.793
Aécio - 1.432
Abstenção - 412
Brancos - 28
Nulos - 62

Senador José Bento
Dilma - 841
Aécio - 1.006
Abstenção - 528
Brancos - 17
Nulos - 42

Ouro Fino
Dilma - 5.224
Aécio - 13.618
Abstenção - 4.796
Brancos - 288
Nulos - 587

Inconfidentes
Dilma - 2.232
Aécio - 2.773
Abstenção - 930
Brancos - 63
Nulos - 106

