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“Custa acreditar que, após árdua e incansável batalha pela vida,
infelizmente, perdemos nosso querido médico, Doutor Vavá” diz
Gustavo Dantas de Melo em uma homenagem ao Dr. Dorival

Dr. Dorival Carlos Borges
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Tocos do Moji segue investindo em novas
obras, reformas, ampliações e modernizações

 com a finalidade de proporcionar mais
qualidade de vida à população e visitantes

Morro do Barreiro e Bairro Capinzal na zona rural
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Ciclistas de Bom Repouso se destacam no Desafio da República de Jacutinga

Ciclistas de Bom Repouso em Jacutinga
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3ª Corrida da República de Borda da Mata
reúne quase 250 atletas de 30 cidades

Largada e entrega da premiação
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Prefeitura de Borda da Mata vai lançar FESTAR - Festival de Arte do município em dezembro
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Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

Consultório

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

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA

T R I B U N A
 POPULAR LTDA

Rua Eduardo Amaral, 311 - Centro
CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-2130

Diretor e Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG
Redação e Diagramação

Antonio Donizete de Sousa
Impressão:

Pouso Graf
Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias

pagas serão identificadas como Informe Publicitário.Prazo

para entrega do material a ser publicado: Dias 08 e 22.

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2017

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 31
Fevereiro              15 - 27
Março                   15 - 31
 Abril                    13 - 28
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 30
   Julho                  14 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 29
  Outubro               16 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

CRAS de Bom Repouso em parceria com Auto Escola promove
Dia das Crianças diferente para aquelas que frequentam o CASI

Sempre pensando na realização e no bem estar de nossas crianças, o CRAS de Bom Repouso, juntamente com a AUTO MOTO ESCOLA EDUCATIVA,  promoveram o Dia das crianças, no mês de outubro, para
aquelas que frequentam o CASI - Centro de Atendimento Sócio Infantil. As crianças escreveram suas cartinhas e a AUTO ESCOLA realizou a campanha para que as cartinhas fossem adotados. Foi lindo e
emocionante ver sorrisos e olhares sinceros de cada criança ao receber seu presente. Agradecemos imensamente a AUTO ESCOLA e a todos que contribuíram adotando as cartinhas!

Secretaria de Assistência Social

Bom Repouso

CRAS e CASI de Bom Repouso promovem tarde de desfiles na entidade
Secretaria de Assistência Social agradece Maicon melo Fotografia pela contribuição neste momento especial

Na atual sociedade em que vivemos nos deparamos com conceitos de beleza pré-definidos que excluem as diferenças culturais, as formas de ser, os diferentes estilos e belezas.
Com o intuito de registrar as belezas de nossas crianças, de promover entre elas que todos nós somos únicos e que devemos respeitar toda a diversidade, o Centro de Atendimento Sócio Infantil e o CRAS

promoveram uma tarde animadíssima, com desfile e registro dos sorrisos mais sinceros vindos de nossos pequenos.
Agradecemos imensamente o excelente trabalho realizado pelo profissional Maicon Melo Fotografia que tornou possível este momento tão especial para nossas crianças.

Secretaria de Assistência Social

Bom Repouso

Ciclistas de Bom Repouso se destacam no Desafio da República de Jacutinga

Vanda Fabíola João Paulo

Como em toda cidade, o esporte vem
ganhando cada vez mais força, devido
as campanhas intensas desenvolvidas
que a atividade física traz muito
benefícios a saúde. Em Bom Repouso,
não poderia ser diferente,  e além do já
tradicional futebol da cidade, da
Escolinha de Futebol, outro esporte que
vem se destacando no município é o
ciclismo. Pois, Bom Repouso com suas
paisagens exuberantes deixam os
praticantes do esporte cada vez mais
animados e preparados para participarem
de eventos importantes na região, como
foi o Desafio da República de Jacutinga

Gilmar

que aconteceu no dia 19 de novembro.
Só de Bom Repouso foram nove
participantes. São eles: Marcos
Sebastião Brandão; João Paulo dos
Santos; Mauro Luiz de Almeida
Andrade; Gilmar Aparecido Brandão;
Sérgio Manoel; Vanda Regina da Costa
Brandão; Fabíola Resende da Costa;
Adeílson Francisco de Almeida; Jeferson
Tomaz da Silva, com destaque para
Vanda, Fabíola, João Paulo e Gilmar. A
prova teve 55 quilômetros de percurso e
1.400 metros de acúmulo de elevação.

No evento, além dos atletas de Bom
Repouso e Jacutinga, participaram

ainda, ciclistas de São Carlos-SP,
Americana – SP, Mogi-Guaçu – SP,
Indaiatuba –SP e diversas outras
cidades da região como Cambuí e Borda
da Mata.

Demais
ciclistas que
participaram
da Prova de

Jacutinga
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

 Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendemos em domicílio em Borda da Mata, Tocos do Moji e
Zona Rural, agende sua consulta pelo Telefone:(35)99904-8397

Escolas de Borda da Mata participam de Semana de Combate ao mosquito Aedes Aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata está realizando nas
escolas do município e distritos a
Semana de Combate ao Aedes
Aegypti. A equipe da Saúde leva
informações com palestras educativas

músicas e representações sobre o
mosquito transmissor de doenças
como a dengue, chicungunya, zyca e
febre amarela. A ação faz parte de uma
das estratégias do Comitê de Combate
ao Aedes Aegypti no município.

No dia 20/11, a Escola Municipal
Professora Diva Ribeiro dos Santos e
a Escola Estadual Lauro Afonso
Megale receberam as atividades. No
dia 21/11, foi a vez da Escola Municipal
Francisco de Souza Costa e do Cemei

Professora Ana Cabral dos Santos. No
dia 22/11, os alunos da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra e
Creche Madre Tereza de Saldanha
receberam as informações. No dia 23/
11, a Escola Municipal Antônio

Marques da Silva e o Colégio Nossa
Senhora do Carmo sediaram as
atividades. No encerramento da
semana, 24/11, as escolas estaduais
dos distritos Sertãozinho e Cervo
participaram.

Dentistas da Secretaria de Saúde de Borda da Mata realizam atividades nas escolas do Cervo e Sertãozinho
A prevenção da saúde bucal foi tema

das brincadeiras e atividades
pedagógicas ministradas pelos
dentistas da Secretaria Municipal de
Saúde de Borda da Mata nas escolas
estaduais dos distritos Cervo e
Sertãozinho. As crianças aprenderam
sobre alimentação saudável, importância
do fio dental, quantidade necessária de
creme dental, como realizar a escovação,
entre outras informações. Para o dentista
coordenador do Setor de Odontologia,
Leandro Pereira, as atividades nessas
escolas são uma continuação da Semana
Odontológica que acontece todo ano no
mês de outubro.  “Com as ações na
Escola Estadual Dom Otávio Chagas de

Miranda no Sertãozinho e na Escola
Estadual Pio XII no Cervo, alcançamos
100% dos alunos matriculados e
entregamos a todos o kit de higiene bucal
com escova, creme e fio dental para

auxiliar na escovação diária.”
Uma das atividades que chama a

atenção dos alunos é o teatro de
fantoches, em que é contada a história
de uma menina que quebra o dente

durante uma brincadeira e é socorrida
pelo dentista. A menina também aprende
a cuidar dos dentes para prevenir cáries
e complicações no futuro, pois a
prevenção é o melhor caminho para

manter a saúde bucal. Os olhos atentos
ao teatrinho e à palestra são
fundamentais para a gincana de
perguntas e respostas sobre a saúde
bucal.

Secretaria de Saúde de Borda da Mata intensifica
vacinação contra Febre Amarela

Durante três sábados seguidos, nos meses de novembro e dezembro, o
Setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde trabalhou para
alcançar o maior número de pessoas para vacinas em atraso, principalmente
contra Febre Amarela.

No dia 18/11, no Sertãozinho 57 pessoas foram vacinadas e 107 doses
administradas. No dia 25/11, das 8h às 10h a vacinação acontece no Barro
Amarelo e das 10h15 às 13h no Cervo. No dia 02/12 das 8h às 13h a
vacinação é na sala de vacinas da UBS Monsenhor Pedro Cintra. Como o
fechamento desta edição aconteceu no dia 23/11/2017, os dados dos dias
25/11 e 02/12 serão apresentados na próxima edição.

Todas as vacinas vão estar disponíveis nos mutirões aos sábados, de
acordo com a enfermeira responsável, Grazieli Siqueira, “levaremos todas,
mas principalmente de Febre Amarela, que é o foco da imunização neste
momento, devido ao período chuvoso que se inicia e aumento do número
de casos.”

Crianças do Cemei em Borda da Mata aprendem
sobre sequência didática nas praças centrais

Uma tarde divertida e cheia de aprendizado para as crianças do G4 A e G4 B do Cemei no dia 17/11/2017. Para finalizar a
sequência didática “Bichos de Jardim”, as professoras Bianca Ingrid e Elizabeth Bárbara e as monitoras Patrícia e Jennifer
apresentaram às crianças os jardins das praças centrais de Borda da Mata, com o intuito de instigar nas crianças o prazer e a

curiosidade de procurar e descobrir animais que lá vivem.
Para a professora Bianca “o intuito foi apresentar às crianças um jardim

florido e
diversificado, como
o da praça, além de
proporcionar um
passeio prazeroso e
divertido. Ao final as
crianças realizaram
no Centro Pastoral
um delicioso
piquenique.”

F a ç a  s e u s  p a n f l e t o s  n a  G r á f i c a  T r i b u n a
P o p u l a r  e  g a n h e  u m a  p u b l i c a ç ã o  n o  J o r n a l *

*A partir de 1.000 panfletos e conforme a data(se for evento)
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Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Ciclista de Borda da Mata consegue 4º lugar no Desafio da República em Jacutinga

O Ciclista Ramirez Sousa Medeiros de
Borda da Mata correu  o ano todo na
categoria pro e não subiu ao pódio em
nenhuma das 15 corridas anteriores.
Porém no dia 19 de novembro, ele se
reencontrou  com ele e ficou em quarto
lugar no Desafio da República em

Jacutinga nesta mesma categoria.
“Prova dura, com muito barro,

consegui girar bem com média de 24km/
h num percurso de 55km e 1.400 metros
de acúmulo de elevação. Obrigado aos
patrocinadores Café da Bisa e Academia
Stúdio Fitness”, diz o atleta Ramirez.

Ramirez no Desafio da República em Jacutinga

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO 2.000

EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões
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Trilhão do Moji movimenta a cidade de Tocos do Moji

O Trilhão do Moji que foi realizado pela equipe “CORO DE RATO OFF ROAD”(Sandrão, Zambiro e Adalberto), movimentou o final de semana de 11 e 12 de novembro em Tocos do Moji  e  recebeu esportistas
desta modalidade de várias cidades.

A largada aconteceu domingo, às 10h30 na Avenida Joaquim Bento da Silva onde após as palavras de boas vindas e de boa sorte a todos, do Prefeito Toninho Rodrigues e da Benção do  Pároco Pe. Paulo Âmbar,
os motores roncaram para a largada.

As motos percorreram cerca de 50 kms  por  trilhas do município e retornaram ao Poliesportivo onde foi servido um delicioso almoço.
“Agradecemos o apoio da Prefeitura, Câmara Municipal e  Policia Militar”, dizem os organizadores.

Igreja Presbiteriana Independente realiza 3º Natal Solidário em Tocos do Moji

No dia 19 de novembro, Tocos do
Moji foi presenteada com um belo
evento apresentado na Praça Ivo
Tomas Cantuária .  3º Natal Solidário
de Tocos do Moji.   A Igreja
Comunidade  Evangélica  Manaiim fez
uma  apresentação teatral
Evangelística  com o tema: “A segunda
Chance” cuja a finalidade era  chamar

Evento na Praça em Tocos do Moji

a atenção  dos expectadores para
viverem  uma vida comprometida com
Cristo Jesus, para não serem
decepcionados na Volta de Jesus,
momento em que ele virá para buscar
os  verdadeiros  filhos de Deus .

 A  Igreja Presbiteriana Independente
de Tocos   do  Moji ficou responsável
pela divulgação, organização,

montagem do som, distribuição de
pipoca, algodão doce e guaraná  e
também  na  montagem de    brinquedos
para a diversão das crianças.

 A comunidade de São Paulo ficou
encarregada pela apresentação teatral
evangelística e pela distribuição de
presentes, cestas básicas, material
escolar e roupas para as crianças

cadastradas.  “Devido a boa
repercussão do evento,  estamos
agendando uma nova programação
para  o ano que vem . Aguardem.”, diz
um dos responsáveis e acrescenta “A
Igreja Presbiteriana Independente de
Tocos do Moji é um ramo da igreja
cristã que cumpre a ordem do Senhor
Jesus “Ide por todo o mundo e pregai

o evangelho a toda criatura” para a
transformação do ser humano.
Estamos localizada na Av. Sebastião
Bento da Silva, 60 -  nossas reuniões
são : Quinta  Feira - Reunião de oração
às 19h30 . Sábado – Culto de louvor a
adoração às 19h30. Domingo às 18h
estudos bíblicos .  Estamos te
aguardando.”

Polícia Militar e Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji realizam mais
uma formatura do Programa Educacional de Resistência às drogas e à Violência (Proerd)

No dia 17 de novembro, os alunos do
5º Ano das Escolas Municipais de Tocos
do Moji se formaram no Programa
Educacional de Resistência às Drogas e
à Violência (Proerd), promovido pela
Polícia Militar em parceria com Rede
Municipal de Educação.  A cerimônia
contou com a belíssima apresentação da
Banda de Música da Polícia Militar e o
mascote Darem que animou os alunos
com muito entusiasmo. Participaram da
formatura o Prefeito Toninho Rodrigues,
Vereadores, Comando da Polícia Militar,
Policiais Militares, funcionários da
Prefeitura, profissionais da educação e
familiares dos formandos.

Ficou muito evidenciado o grande
trabalho realizado pelos instrutores do
Proerd, SD PM Uiara Leite Alves de
Oliveira e SGT PM Marilza A. Santos que

com muito empenho e dedicação
contribuíram muito para formação
dessas crianças.

O Prefeito Toninho Rodrigues
enfatizou a importância que o Programa
representa para as crianças, destacou a
parceria desenvolvida pela educação e
Polícia Militar, agradeceu ao belíssimo
trabalho realizado pelas instrutoras e por
estar sempre empenhadas a proteger as
crianças. Parabenizou aos alunos,
familiares, professores, funcionários e
equipe do Departamento Municipal de
Educação. Desejou a todos Feliz Natal,
muito sucesso e paz.

A Secretaria Municipal de Educação
agradece, imensamente, ao Prefeito
Toninho Rodrigues pelo zelo com a
educação do Município, à Polícia Militar
de Minas Gerais em especial a SD Uiara,

SGT Marilza e SGT Wexley que tanto
contribuem com a educação e combate
às drogas e violência. Agradece também
aos profissionais do ensino de Tocos

do Moji. “Parabéns aos
formandos Proerd 2017”, diz
Ernane, responsável pelo
Departamento de Educação.

No mês de dezembro, o jornal

Tribuna Popular circula só
na 1ª quinzena  e depois

só na 1ª quinzena de janeiro.
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Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

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

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

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

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

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

Autores são conduzidos após agressões verbais em via pública
A PM foi solicitada via 190 e compareceu na Rua Jose Álvaro Melo Júnior onde

segundo denúncias duas pessoas haviam entrado em atrito verbal discutindo na
via pública. No local foi constatado que houve realmente o delito de atrito verbal
entre os autores sendo um homem e uma mulher os quais foram localizados e
encaminhados ao Pelotão PM para as providências.   A autora alegou que estava
passando em frente à residência do autor momento em que este desceu da de uma
motocicleta e muito agressivo dirigiu-lhe palavras de baixo calão como “puta, piranha
e biscate”, que escutou calada vindo a chamar a viatura policial depois que o autor
entrou para dentro de sua residência. Que o motivo dos xingamentos foi devido a
atritos antigos entre os mesmos. Já o autor alegou que nesta data estava chegando
do serviço e já enfrente sua residência a autora passava na rua e começou a lhe
xingá-lo de “corno, chifrudo, veado e filho da puta,” que após estes xingamentos
não se conteve e também proferiu palavras de baixo calão contra a autora. Que após
este fato entrou para dentro de sua residência e alegou para a equipe policial que
todo o motivo da discussão se refere a fatos passados. Diante do exposto ambos
foram conduzidos e a ocorrência encerrada no Pelotão da PM onde foram liberados
após assinarem o T.C.O.

Homem é preso após causar pânico dentro de lanchonete com um facão
Após acionamento via 190 por meio de denúncia anônima relatando que  havia

um cidadão embriagado dentro de uma  lanchonete no centro de Borda da Mata,
estando o autor   com um facão que ameaçava e causava pânico aos clientes, a PM
deslocou imediatamente para o local e ao chegar uma mulher entregou um facão que
foi tirado do autor após um descuido do mesmo e apontou o suspeito que foi
submetido à busca pessoal sendo encontrada na cintura do lado direito do corpo.
Indagado o porquê de estar portando aquelas as armas brancas, o autor declarou
que estava  na praça quando passou um casal e neste momento um homem bastante
exaltado perguntou por que ele estaria  olhando para sua  namorada, sendo que os
ânimos ficaram exaltados e iniciou-se uma discussão e uma briga e disse ainda que
em decorrência da briga levou uma facada na mão esquerda. Alegou ainda que o
facão apreendido não era de sua propriedade somente o canivete,  diante do exposto,
o cidadão infrator foi preso em flagrante delito conduzido para o Pelotão PM para as
providências pertinentes.

Dois homens são detidos com facas durante a Feira de Domingo
A PM após ligação via 190, recebeu denúncia anônima que dois indivíduos estariam

armados com facas na Praça Nossa Senhora do Carmo, local onde ocorria a feira de
domingo, que estavam perturbando o andamento dos trabalhos dos comerciantes e
clientes. Que um dos autores portava uma faca na cintura, estando os dois
aparentemente sobre efeitos de uso de substância entorpecente. No local a equipe
policial conseguiu desarmá-los e deu voz de prisão aos autores que foram
encaminhados até o Pronto Socorro onde foram atendidos para corpo delito e
posteriormente ao Pelotão PM para a lavratura do REDS e demais providências.

Suspeito é preso por desobediência e resistência
Durante patrulhamento, a PM visualizou um cidadão em atitude suspeita, logo, a

viatura se aproximou e a equipe policial ordenou o que o cidadão parasse, ordem
esta desobedecida pelo autor que dizendo que não iria parar começou a correr,
sendo impedido pelos policiais que o imobilizou sendo este submetido a buscas
pessoais, ainda encontrava-se resistente passivo não querendo ser revistado. Diante
do fato foi dada voz de prisão ao mesmo por resistência e desobediência conforme
capitulado nos artigos 329 e 330 do CP, e o mesmo encaminhado ao Pelotão PM para
as demais providências.

Preso no bairro Nossa Senhora de Fátima por desobediência e resistência
A PM recebeu uma solicitação que estava ocorrendo uma briga em um bar no

bairro Nossa Senhora de Fátima ao chegar no local, a equipe policial constatou que
havia alguns indivíduos com ânimos exaltados, sendo dado ordem legal para que
colocassem as mão na cabeça para  ser realizada uma  busca pessoal, procedimento
legal da polícia em caso de pessoas suspeitas, porém um dos autores não quis
obedecer as ordens legais da guarnição PM, e empreendeu fuga da abordagem, foi
perseguido e quando os militares chegaram próximo do autor, o mesmo começou a
resistir com agressividade sendo necessário o uso da força moderada para conter
as agressões, sendo necessário ainda, o uso de técnicas de algemação para imobilizá-
lo e realizar a sua prisão. O autor foi preso pelos crimes de resistência e desobediência,
sendo tomadas as providências cabíveis e a ocorrência encerrada no Pelotão PM.

Cidadão é preso por portar entorpecentes
Durante patrulhamento a equipe policial abordou um cidadão em atitudes suspeitas

no bairro Nossa Senhora de Fátima e ao ser submetido a busca pessoal, foi
encontrado em posse do mesmo alguns cigarros de substância análoga a maconha,
diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante por porte de entorpecente, e
conduzido ao Pelotão PM para as demais providências.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,

lanches,
bolos,

brioches
e muito

mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso
Alegre,

servimos
pratos

executivos

3ª Corrida da República de Borda da Mata reúne quase 250 atletas de 30 cidades

A terceira edição da Corrida e
Caminhada da República em Borda da
Mata reuniu 246 corredores na manhã
de 19/11/2017. Em pouco mais de 31
minutos, com uma diferença de 20
segundos, três atletas já haviam
concluído os 8 quilômetros de prova. No
ranking geral, André da Rosa Ferreira
completou o percurso em 31 minutos e
13 segundos.

Os corredores ganharam medalhas e
troféus de acordo com a categoria,
entregues pelo prefeito André Carvalho

Marques que na ocasião saudou os
corredores e exaltou a importância da
prática de esportes. Um senhor de 75
anos, Silvio Camilo Ramalho, foi o mais
velho atleta da competição, mas ele não
estava sozinho na categoria! Acima de
55 anos, mais 14 corredores completaram
a prova.

De acordo com o chefe do Setor de
Esporte e Lazer da Prefeitura de Borda
da Mata, Thiago Senna, o sucesso do
evento e a maciça participação de quase
250 atletas de 30 cidades se deve a

atuação de vários parceiros. “Com o
apoio da Prefeitura e a organização do
Coruja Personal Trainer e Master Print
Comunicação Visual, a terceira edição da
corrida teve a participação da Polícia
Militar, Exército Brasileiro - 14º GAC,
Copasa, Carlão Tendas e também dos
patrocinadores.”

Além do valor da inscrição, foi
arrecadado um litro de leite para ser
doado ao Lar Monsenhor Pedro Cintra
de Borda da Mata. Para um dos
organizadores, o personal Klayton

Tiago, a ação deixa um legado para o
asilo da cidade “agradecemos a todos
que colaboraram com o litro de leite, que
no total foram arrecadados mais de 100
litros, o que foi todo revertido para o
Lar Monsenhor Pedro Cintra.
Agradecemos a todos os atletas,
equipes e prestigiadores do evento pela
presença. Pedimos desculpas por
qualquer erro ou inconveniência e que
nos próximos seja ainda melhor.”

As 30 cidades representadas no
evento são dos estados de Minas Gerais

e São Paulo: Borda da Mata, Pouso
Alegre, Munhoz, Ouro Fino, Cambuí,
Monte Sião, Bom Repouso, Itajubá,
Córrego do Bom Jesus, Tocos do Moji,
Ipuiuna, Estiva, Cachoeira de Minas,
Jacutinga, Lambari, Bueno Brandão,
Santa Rita do Sapucaí, Itapeva,
Inconfidentes, Toledo e Sapucaí Mirim.
Além da capital paulista, as cidades São
Bento do Sapucaí, Itapira, Águas de
Lindoia, Socorro, Mogi Guaçu,
Morungaba, Serra Negra e Jaguariúna
representaram o Estado vizinho.

Cerca de 200 alunos de Borda da Mata participam de formatura do Proerd

O Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência - da Polícia Militar foi ministrado durante o segundo
semestre aos alunos de 5º ano das escolas de Borda da Mata.
Cerca de 200 alunos, sendo 163 das quatro escolas da Rede
Municipal (E. M. Antônio Marques da Silva, E. M. Benedita
Braga Cobra, E. M. Diva Ribeiro dos Santos, E. M. Francisco de
Souza Costa), 19 alunos do Colégio Nossa Senhora do Carmo e
25 da E. Estadual Dom Otávio Chagas de Miranda (Sertãozinho)
participaram do programa e realizam a formatura no dia 17/11/
2017.

A solenidade aconteceu no ginásio do Colégio em Borda da
Mata e reuniu os alunos, professores, autoridades e familiares.
Os instrutores do Proerd no município, Sargento Marilza, Cabo
Alessandro e Soldado Uiara, ensinaram às crianças sobre o risco
e as consequências das drogas uma vez por semana durante o
semestre. No dia da formatura, ao som da Banda da Polícia Militar,
cantaram a música tema do programa junto com os formandos.

Na ocasião, as diretoras de cada escola receberam os
certificados para serem entregues aos estudantes. Além disso, a
melhor redação de cada escola foi escolhida e os alunos foram
premiados.

Entre as autoridades, estiveram presentes o prefeito André
Carvalho Marques, o vice-prefeito Paulo Cezar de Freitas, o
comandante da 12ª Cia PM Ind Major PM Márcio Adriano Coelho,
o comandante do 5º Pelotão PM em Borda da Mata, 2º tenente
Guilherme Lagos Chaves. Em suas palavras, o prefeito André
exaltou a importância do programa na formação das crianças e
adolescentes e parabenizou a Polícia Militar pela iniciativa e
execução da atividade em Borda da Mata.

Prefeitura de Borda da Mata paga
subvenção a Apae no valor de 104 mil reais

No dia 20/11/2017, a Prefeitura realizou
o pagamento no valor de R$ 104.000,00
a Apae (Associação de Pais e Amigos
Excepcionais) de Borda da Mata,
conforme a Lei 1955/2016. O repasse
aguardou a regularização burocrática da
instituição de acordo com o Marco
Regulatório - Decreto 3.624/2017 que
regulamenta as parcerias celebradas pela
Administração Pública e Organizações
da Sociedade Civil.

De acordo com o prefeito André

Carvalho Marques “esse valor é de
grande importância para a Apae que
presta um serviço extremamente
relevante para Borda da Mata”. A
subvenção auxilia na manutenção dos
serviços da instituição que recebe
também a cessão de dez funcionários,
os quais totalizam o investimento de R$
303.825,28 anuais. Há também o
fornecimento de merenda, num valor
aproximado de R$ 18 mil por ano da
Prefeitura Municipal de Borda da Mata.

Apae de Borda da Mata
realiza festa beneficente entre
os dias 8 a 10 de dezembro

No feriado municipal de dezembro
tem início a festa beneficente da
Apae de Borda da Mata. A festa
acontece na quadra da nova sede da
instituição no dia 8/12, sexta-feira e
no dia 09/12, sábado, a partir das 20h
com música ao vivo, show de prêmios
e quermesse. No dia 10/12, domingo,
a festa começa ao meio dia com
almoço e a partir das 16h começa o
show de prêmios e música ao vivo.

A cartela de prêmios vai sortear um
fogão, um tanquinho, uma TV 32

polegadas ,  uma b ic ic le ta ,  um
microondas e uma moto zero Km.
Para comprar coma antecedência, a
cartela está a venda na Madeireira
P ica  Pau ,  Secre ta r ia  da  Apae ,
Estúdio Retratos de Amor (Mayse
Rodrigues) ,  usuários da Apae e
familiares.

A nova sede da Apae fica na Rua
Sergio Lucas Mendes, bairro Nossa
Senhora Aparecida, 235 - Subida do
morro do asilo. Mais informações:
3445-2000.
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Homenagem ao nobre
amigo Doutor Vavá

“Não se perturbe vosso coração... Na
casa de meu Pai há muitas moradas. Se
assim não fora, eu vo-lo teria dito” (Jo,
14,1-2)

A população bordamatense
acompanhou, com grande  apreensão, a
notícia de que o Dr. Vavá, com problemas
respiratórios, estaria gravemente
enfermo e fora internado na UTI do
Hospital de Mogi Guaçu/SP, sob a
direção de seu filho médico, Carlos
Augusto. Foram duas semanas de
acompanhamento virtual, com notícias
pelo “facebook” e correntes de preces a
Deus por parentes e amigos, todos
rogando pela sua recuperação. Todavia,
o Senhor julgou-o pronto para retornar à
Casa do Pai e, em seus insondáveis
desígnios que não podemos questionar,
houve por bem chamá-lo, na tarde do dia
14 de novembro.

Dr. Dorival Carlos Borges era filho de
Delfino Teodoro
Borges e Angelina
Ferreira Borges.
Natural de Borda da
Mata, nasceu em 21
de março de 1946.
De sua família de
origem teve quatro
irmãos: Cantalício
(Licinho) e Valdira
(vivos); Aroldo e
Valdina (falecidos).

Casou-se com
Maria de Fátima dos
Santos Borges, de
cujo enlace
provieram seus descendentes: Carlos
Augusto, casado com Carla, casal que
lhe deu as netas Luíza e Laura; Carlos
Henrique, casado com Júlia, nascendo
destes o neto Pedro Henrique e Carlos
Eduardo, falecido em trágico acidente
automobilístico, que teve com Ruthielen
o descendente Eduardo Augusto.

Fez seus estudos de ensino
fundamental no Colégio Nossa Senhora
do Carmo desta cidade e o ensino médio
no Colégio São José de Pouso Alegre.
Após o vestibular, cursou Odontologia
na Universidade de Piracicaba
(UNICAMP) até o quarto ano. Após ter
sofrido acidente automobilístico, decidiu
cursar medicina,  doutorando-se em 1974
pela Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade de Campinas. Mais tarde,
fez residência médica em Geriatria e
Gerontologia em São Paulo, concluindo
em 1989.

Após concluir residência, regressou
para Borda da Mata, onde iniciou sua
vida profissional, junto ao Hospital
Geriátrico Lar Irmã Maria Augusta. Nele
atuou como diretor por mais de duas
décadas. Enquanto esteve sob sua
fecunda e dinâmica direção, aquele
hospital bem cumpriu sua missão de
salvar vidas. Atualmente vinha atuando
em consultório particular, em sua clínica
UGE (Unidade Geriátrica Especializada),
nesta cidade.

Homem temente a Deus, originário de
tradicional família presbiteriana de nossa
cidade, em sua vida foi obediente aos
ensinamentos de Jesus.

Custa acreditar que, após árdua e
incansável batalha pela vida,
infelizmente, perdemos nosso querido
médico, Doutor Vavá. Sua morte deixa
uma lacuna insanável no corpo clínico
da medicina exercida por ilustres médicos
em nossa querida terra. Consideramos
irreparável sua perda, porquanto fará
muita falta ao povo bordamatense,
especialmente aos idosos em razão de
sua especialidade como gerontologista
de notável conhecimento e fama na
região sul mineira. Não era um médico
comum, mas dedicado à profissão que
amava. Inspirava confiança, atendendo
com atenção, carinho e empenho,
examinando cuidadosa e detalhadamente
os seus pacientes.

Dr. Vavá ainda militou na vida política.
Foi eleito Prefeito de Borda da Mata nas
eleições de 1996. Governou o município
de 1997 a 2000, vivenciando o “servir”
ao povo de sua cidade que tanto amava.
Inovou no atendimento diário aos
munícipes, trazendo seu gabinete para o
saguão de entrada da Prefeitura. Desse
modo, ficou acessível a todos para suas
reivindicações.

Dentre suas inúmeras obras, como a
criação da Escola Municipal Diva Ribeiro
dos Santos e asfaltamento de diversas
vias públicas, sobressai sua coragem de
ter privatizado os serviços de água e
esgoto de nossa cidade, confiando-o à
COPASA. Até então a situação do

abastecimento de água apresentava
estado de autêntica calamidade pública.
Água de pouco volume, amarela, suja,
causadora de doenças e infecções. Não
fosse ele arauto do progresso,
desfraldando a bandeira do “FUTURO
FORTE” em sua campanha política, como
homem de visão, Borda da Mata não teria
avançado e progredido nos últimos anos,
com o florescimento de seu parque
industrial, tornando-se a famosa e
formosa “CIDADE DOS PIJAMAS”.

Na administração municipal de 2013 a
2016 foi coordenador e diretor do Pronto
Socorro Municipal, prestando
inestimáveis serviços públicos à
população.

Com inteira razão, seu corpo foi
também velado no saguão da sede da
Prefeitura Municipal de Borda da Mata,
ocasião em que pode receber merecidas
homenagens do povo e das autoridades

constituídas.
Outro aspecto de

sua preciosa vida
foi o imenso amor
e dedicação à sua
querida família.
Homem de bons
princípios deixou-
se consumir pela
preocupação de
assegurar o melhor,
à sua esposa, aos
filhos e netos, do
que somos
testemunhas.

Este foi o cidadão
Dorival Carlos Borges, homem que
muito amou e engrandeceu Borda da
Mata, como seu filho abençoado.

Nosso amigo, sem dúvida, deixa
notável legado em sua preciosa vida
particular e pública. Este legado poderia
ser sintetizado na sua honradez, amor a

Deus, ao próximo, à família e ao

trabalho com dignidade.

No cotidiano da vida, nos defrontamos
com a morte, esse acontecimento
inevitável e democrático do qual ninguém
escapa. Mas na verdade, para os
cristãos, que crêem nas revelações de
Jesus, a morte não existe.  De fato, a vida
não nos é tirada. Desfeito nosso corpo
mortal, filhos de Deus que somos,
sobrevivemos. Teremos morada eterna
nos céus. Esta é a grata revelação do
Mestre, no Evangelho escrito por João,
14, 1-2.

Portanto, Dr. Vavá não morreu, porque
o espírito é imortal. Se pudéssemos,
nossos filhos e entes queridos jamais
morreriam. Não podemos impedir que isto
aconteça, mas Deus pode. Nosso Pai
Todo Poderoso impede que a morte atinja,
em definitivo, a nós, seus filhos. Assim,
continuamos vivos porque o AMOR
JAMAIS ACABA (1 Cor.13-8). Nossas
vidas perduram nas moradas da Casa do
Pai, como está revelado. Lá, onde
estaremos todos juntos, convivendo em
paz e totalmente felizes.

É certo que não adianta imaginarmos
como serão estas moradas. Limita-nos
nossa condição humana. Assim, adverte-
nos o apóstolo São Paulo: “olhos jamais

viram, nem ouvidos ouviram, nem

coração algum jamais pressentiu” (1ª
Cor- 2,9).

Esta é a nossa esperança! Não se
perturbem, pois, os nossos corações. Há
razões de sobejo para nossa tristeza se
converter em alegria. Não fosse a certeza
da revelação do próprio Jesus, sentido
algum existe, e foge à lógica da
inteligência humana tudo acabar com a
morte. Seria um autêntico absurdo! No
universo a regra é a evolução. A apoteose
imprescindível ao final da nossa vida
terrena, com todas as lutas e por vezes
sofrimentos, é descortinar-se a vida
celeste que jamais termina. Paz e
Felicidade sem fim!

Como conterrâneo agradecido do Dr.
Vavá e, na certeza de interpretar também
os sentimentos de seus parentes e
inúmeros amigos, cumpro o dever de
prestar-lhe este merecido tributo. Ao
mesmo tempo, compartilho com sua
digna esposa, filhos, netos e demais
familiares do imenso pesar por tão grande
perda!

Que Deus dê consolo à família
enlutada e reserve ao amigo Vavá, no
reencontro com seus entes queridos,
toda a alegria, paz e felicidade na Casa
do Pai!

Borda da Mata, 22 de novembro de
2017.

Gustavo Dantas de Melo

Tocos do Moji segue investindo em novas
obras, reformas, ampliações e modernizações

 com a finalidade de proporcionar mais
qualidade de vida à população e visitantes

A Prefeitura Municipal de Tocos do
Moji segue investindo em novas obras,
infraestrutura, reformas, ampliações e
modernizações no município. Mesmo
com a intensa crise financeira, a qual o
país passa, a Administração Municipal
não se deixa intimidar e dá seguimento
às obras com recursos próprios e de
convênios com a Secretaria de Estado

de Minas Gerais, mostrando que com
compromisso, boa gestão, transparência
e  respeito aos cidadãos é possível sim,
construir um futuro melhor,
proporcionando  mais qualidade de vida
à população e visitantes.

Exemplos de obras de grande
importância que  estão sendo
executadas no município são obras de

reforma, melhoramento e ampliações em
escolas, Pavimentações de vários
trechos como, Estrada vicinal que liga a
sede do Município ao Distrito Sertão da
Bernardina, Praça de Santa Luzia, Rua
Honória Maria da Silva, no Distrito
Sertão da Bernardina, Rua no bairro
Capinzal e Ruas na Sede do Município,
entre outras obras.

Bairro Capinzal

Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado

Poliespotivo Sertão da Bernardina Morro do Barreiro

Praça Santa LuziaMorro do Barreiro Rua Antonio Fabrício da Rosa

Rua Honória Maria da Silva
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 14/2017
“Dispõe sobre a criação do programa

municipal de recuperação de créditos

e dá outras providências.”
O Prefeito do Município de Borda da

Mata/MG faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Programa
Municipal de Recuperação de Créditos
do Município de Borda da Mata/MG, de
vigência temporária e condições
específicas estabelecidas nesta Lei.

Art. 2º A Fazenda Pública Municipal
de Borda da Mata/MG fica autorizada a
conceder anistia parcial de juros e
multas, apurados sobre os créditos
tributários e não tributários de sua
titularidade, inscritos ou não em Dívida
Ativa, em cobrança administrativa e/ou
judicial, com vencimentos até 31 de
dezembro de 2016.

Parágrafo único. A anistia somente
incidirá sobre juros e multas, apurados
conforme a legislação em vigor, sendo
vedado concedê-la sobre o valor
principal originário e correção
monetária.

Art. 3º O ingresso no Programa
Municipal de Recuperação de Créditos
dar-se-á por opção do contribuinte, que
será formalizada mediante:

I – requerimento em formulário padrão,
a ser disponibilizado pelo Setor de
Fiscalização e Tributos, firmado pelo
contribuinte, por seu representante legal
ou procurador legalmente constituído e
com poderes específicos para tal, ou por
terceiro que demonstre, cabal e
documentalmente, interesse na
liquidação do débito, importando tal
ação na expressa, irretratável e indivisível
confissão quanto à sua certeza, liquidez
e exigibilidade;

II – pagamento da parcela única ou da
primeira parcela;

III – expressa desistência de
parcelamentos firmados anteriormente a
esta Lei, quando for o caso.

§ 1º O prazo para adesão ao Programa
é de 120 (cento e vinte) dias contados
da data de publicação desta Lei,
podendo ser prorrogado por Decreto do
Chefe do Poder Executivo, desde que o
termo final do prazo de adesão não
ultrapasse 20 de dezembro de 2017.

§ 2º Considera-se terceiro interessado,
para fins do inciso II do caput deste
artigo, o locatário, o cessionário, o
usufrutuário, o donatário, o
comodatário, o arrendatário, o posseiro
a qualquer título, o representante legal
e/ou procurador regularmente
constituído, o cônjuge ou companheiro
do proprietário do imóvel ou do terceiro,
seus descendentes ou ascendentes até
segundo grau, colateral, herdeiro ou
inventariante, este mediante prova
documental idônea dessa qualidade.

§ 3º O simples requerimento não
implica no deferimento do benefício, o
qual dependerá do atendimento às
prescrições contidas nesta Lei.

Art. 4º Os devedores, pessoas físicas
e jurídicas, poderão liquidar seus
débitos à vista ou parceladamente,
observados os seguintes limites
percentuais de descontos:

I – 90% (noventa por cento), para
pagamento à vista dos débitos;

II – 70% (setenta por cento), para
pagamento em até 06 (seis) parcelas
iguais, mensais e consecutivas de
débitos de qualquer valor;

III – 50% (cinquenta por cento), para
pagamento em até 36 (trinta e seis)
parcelas iguais, mensais e consecutivas
de débitos.

Parágrafo único. O deferimento do
benefício não afasta a incidência de
correção monetária, juros e demais
acréscimos legais e contratuais,
calculados mês a mês na forma da
legislação vigente, ao tempo do
vencimento de cada parcela, implicando
na interrupção da prescrição do crédito.

Art. 5º O parcelamento será concedido
em parcelas iguais, mensais e
consecutivas, vencendo-se a primeira
delas no último dia do mês da concessão
do benefício, sem prazo de carência.

§ 1º O valor de cada parcela não poderá
ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 2º Quando o requerimento for
formulado por terceiro obrigado a
efetuar o pagamento em virtude de
estipulação contratual, o número de
parcelas não poderá exceder ao período
de vigência do contrato.

§ 3º No caso de parcelamento de IPTU,
havendo transferência do imóvel, a
qualquer título, o débito deverá ser
prévia e integralmente liquidado,
independentemente do número de
parcelas remanescentes.

Art. 6º A adesão ao benefício criado
por esta Lei importa o reconhecimento
da dívida e a incondicional e definitiva
desistência de eventual ação judicial,
reclamação ou recurso administrativo
correspondente ou relacionado a eles.

§ 1º Na hipótese prevista no caput,
os benefícios desta Lei somente
abrangerão o saldo devedor existente.

§ 2º Os benefícios desta Lei não
alcançam importâncias já recolhidas,
sendo vedado qualquer tipo de
restituição.

Art. 7º Na hipótese de débito ajuizado,
as custas, honorários advocatícios
fixados em decisão judicial e demais
despesas processuais deverão ser
integralmente quitadas pelo interessado
no ato da adesão ao Programa, salvo
isenção determinada pelo juiz da
execução.

Art. 8º A inadimplência no pagamento
de quaisquer das parcelas, por período
superior a 60 (sessenta) dias, implicará
o cancelamento automático do benefício,
retornando o débito ao seu valor original
anterior ao deferimento do pedido, com
os acréscimos legais e contratuais,
deduzindo-se os valores efetivamente
quitados, e o débito remanescente só
poderá ser adimplido à vista, sem
prejuízo das medidas de natureza
administrativa e da cobrança judicial e/
ou extrajudicial.

Art. 9º Em caso de solicitação para
pagamento à vista, no ato do
deferimento do benefício será emitida e
entregue ao requerente a guia de
arrecadação respectiva, com vencimento
limite no último dia do mês da concessão
do benefício.

Art. 10. A aplicação das medidas
previstas nesta Lei não implica
restituição ou compensação de valores,
a qualquer título, em caso de pagamento
anterior ou posterior à sua entrada em
vigor, ainda que os débitos quitados
estejam inclusos na mesma faixa para a
concessão de quaisquer dos benefícios.

Art. 11. O beneficiário que der causa
ao cancelamento do benefício, por
quaisquer dos motivos elencados nesta
Lei, não poderá obtê-lo novamente.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 22 de maio de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 15/2017
“Dispõe sobre o não ajuizamento de

execução fiscal e o protesto dos créditos
do Município de Borda da Mata e dá
outras providências”.

O Prefeito do Município de Borda da
Mata/MG faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O Departamento Municipal
de Administração e Finanças e a
Assessoria Jurídica do Município
poderão utilizar o protesto como meio
de cobrança de créditos, tributários e
não tributários inscritos em dívida ativa,
observados os critérios de eficiência
administrativa e de custos de
administração e cobrança.

Art. 2º - Os créditos inscritos em dívida
ativa, iguais ou inferiores a 25 UFM, não
serão objeto de execução fiscal, salvo
determinação em contrário da
Administração Pública.

Parágrafo único - Os créditos de que
trata o caput deste artigo deverão,
prioritariamente, ser encaminhados para
o protesto extrajudicial da Certidão da
Dívida Ativa - CDA.

Art. 3º - Fica o Município de Borda da
Mata autorizado a celebrar convênio com
o Instituto de Estudos de Protestos de
Títulos do Brasil - Seção Minas Gerais -
IEPTB/MG para a efetivação do protesto
extrajudicial das Certidões de Dívida
Ativa.

§ 1º - O procedimento de protesto
extrajudicial dar-se-á de forma
centralizada, por meio de arquivo
eletrônico, assegurado o sigilo das
informações pela Central de Remessa de
Arquivos Eletrônicos - CRA do Instituto
de Estudos de Protestos de Títulos do
Brasil - Seção Minas Gerais - IEPTB/MG.

§ 2º - A CDA deverá ser encaminhada,
juntamente com a Guia de Recolhimento
- GUIA, para a Central de Remessa de
Arquivos Eletrônicos - CRA, que as
encaminhará ao cartório competente.

Art. 4º - Após a remessa da CDA por
meio do envio eletrônico do arquivo, e
antes de registrado o protesto, o
pagamento somente poderá ocorrer no
cartório competente, ficando vedada,
neste período, a emissão de guia de
recolhimento.

§ 1º - Efetuado o pagamento do crédito,
os Tabelionatos de Protesto de Títulos
ficam obrigados a efetuar o depósito do
valor arrecadado mediante quitação da
guia de recolhimento no primeiro dia útil
subsequente ao do recebimento.

§ 2º - Na hipótese de pagamento
realizado mediante cheque
administrativo ou visado, nominativo ao
apresentante, ficam os tabeliães de
protesto autorizados a endossá-lo e
depositá-lo em sua conta ou de
titularidade do cartório, a fim de viabilizar
o recolhimento da GUIA.

Art. 5º - Após a lavratura e registro do
protesto, o pagamento deverá ser
efetuado mediante guia de recolhimento
emitida pelo Departamento Municipal de
Administração e Finanças.

Art. 6º - O parcelamento do crédito
poderá ser concedido após o registro
do protesto, nos termos da legislação
pertinente, pelo Departamento
Municipal de Administração e Finanças.

§ 1º - Efetuado o pagamento do
depósito inicial relativo ao
parcelamento, será autorizado o
cancelamento do protesto, que somente
deverá ser efetivado após o pagamento
dos emolumentos, taxas e demais
despesas previstas em lei.

§ 2º - Na hipótese de cancelamento do
parcelamento, será apurado o saldo
devedor remanescente, podendo a CDA
ser novamente enviada a protesto.

Art. 7º - A cobrança da dívida ativa do
Município observará o seguinte
procedimento:

I - vencido o prazo para o pagamento
do crédito tributário e não tributário,
ocorrerá sua inscrição em dívida ativa;

II - após a inscrição em dívida ativa, o
crédito tributário e não tributário será
cobrado pela via administrativa pelo
período de 90 (noventa) dias;

III - vencido o prazo de que trata o
inciso II deste artigo sem pagamento, a
CDA representativa do crédito tributário
e não tributário será remetida a protesto
na forma indicada neste Decreto;

IV - após 12 (doze) meses do protesto
do título, caso não haja pagamento do
crédito tributário e não tributário, será
ajuizada execução fiscal para cobrança
da CDA.

Art. 8º - Revogadas as disposições
em contrário, esta Lei entre em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata, 22 de maio de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 16/2017
“Autoriza o Poder Executivo de Borda

da Mata a conceder reajuste no Vale
Alimentação”.

O Sr. ANDRÉ CARVALHO
MARQUES, Prefeito Municipal de
Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com os poderes que lhe
foram conferidos pela Lei Orgânica
Municipal, faz saber, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º – Concede reajuste no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais), no Vale
Alimentação dos servidores públicos
municipais de Borda da Mata, Estado
de Minas Gerais, passando o valor
mensal para R$ 200,00 (duzentos reais)
cada.

Art. 2º – O presente benefício será
regulamentado por Decreto
imediatamente após a aprovação desta
Lei, conforme determinado pela Lei 1.464/
2006, a qual instituiu o Vale Alimentação.

Art. 3º – As despesas decorrentes da
aprovação desta Lei correrão por conta
de dotações do orçamento vigente.

Art. 4º – Revogadas as disposições
em contrário, esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata, 22 de maio de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL

A COMEXIM CAFÉ  informa aos amigos

produtores, que para melhor atendê-los, está com seu
escritório localizado em Borda da Mata, na Rua Eduardo

Amaral, 347,  próximo a Agropecuária  e Veterinária

Marques, com atendimento  nos seguintes horários, de

Segunda a Sexta- feira das
8h às  12h e das 13h às 17h30.

Intermediações
Compra e Venda de Café
(35) 9-9868-0382 - Vivo
 (35) 9- 9147-5778 - Tim

Falar com Odair
Informações: 0800-2838500

Comexim  Ltda.
Rodovia MG 290, Km 54,3, Córrego da Gralha,

Ouro Fino – MG

Reunião entre Polícia Militar e Lideranças Comunitárias no Distrito do Cervo em Borda da Mata

No dia 20 de novembro, a Polícia
Militar de Borda da Mata reuniu-se com
lideranças comunitárias e políticas no
distrito do Cervo, onde foram discutidos
assuntos pertinentes a segurança
pública naquele local. A reunião foi
presidida pelo Sr. Major Márcio Adriano
Coelho, comandante da 12ª Cia PM Ind.,
sediada em Ouro Fino e que é
responsável pelo policiamento de 09
municípios, dentre eles o de Borda da
Mata – incluindo os distritos do Cervo
e do Sertãozinho. O 2º Tenente Guilherme
Lagos Chaves, comandante do 5º pelotão

em Borda da Mata, também esteve
presente na reunião, onde foi exposta a
realidade do policiamento e das
demandas locais e foram tratados outros
assuntos prioritários, diretamente com
a comunidade local, levantando
problemas relacionados ao uso de
drogas, trânsito, dentre outros. Os
comandantes ouviram as
reinvindicações da comunidade e
propuseram maior interação entre a PM
e a população, buscando sanar e/ou
amenizar as deficiências relativas à
segurança pública.

HC Informática
Comércio e assistência técnica

Manutenção em computador,

            Notebook e impressoras
     Peças e acessórios

Suprimentos de impressão
Recargas de cartuchos tinta e toner

Loja: Rua Duque de Caxias, 158 – Borda da Mata/MG
(Cruzamento com av. Olívio Megale)

Site: www.hcinformatica.loja2.com.br/Email: helio.rdalencar@hotmail.com

Cel/Zap: (035) 9.9876 5165 (Vivo)

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR



1010101010    TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR

Time da Administração vence I Campeonato Inter Setorial
de Futebol Society da Prefeitura de Borda da Mata

A iniciativa do Setor de Esporte e Lazer da Prefeitura ao promover o I Campeonato Inter
Setorial de Futebol Society da Prefeitura de Mata foi promover interação e lazer entre os
funcionários. Cinco times participaram dos jogos disputados aos sábados, desde o dia 30 de
setembro até a final no dia 11 de novembro.

As equipes de Administração, Obras, Educação e duas equipes da Saúde disputaram o
troféu de primeiro e segundo lugar. Com o placar de 5 x 2, o time da Administração venceu a
Saúde I. A classificação final ficou: Administração, Saúde 1, Obras, Educação e Saúde 2.

De acordo com o chefe do setor de Esporte e Lazer, Thiago Senna, a iniciativa de realizar o
campeonato “foi uma forma de confraternizar todos os departamentos, interagir pessoas que
trabalham na mesma empresa e não se conhecem e o entretenimento fora do ambiente de
trabalho focando o bem-estar do funcionário.”

Prefeitura de Borda da Mata vai
lançar FESTAR - Festival de Arte

do município em dezembro

Com o objetivo de planejar atividades
culturais junto com os eventos
tradicionais do município, além de
permitir ao comércio local estratégias de
venda e maior acolhimento, a Prefeitura
de Borda da Mata está organizando o
calendário oficial de eventos 2018, o qual
será lançado no evento de abertura do
FESTAR – Festival de Arte de Borda da
Mata.

O FESTAR objetiva disseminar a
cultura local com música, teatro, artes
plásticas, danças, culinária, literatura,
esporte e outras manifestações culturais
características de Borda da Mata, por
meio de eventos que vão acontecer
cinco vezes por ano com datas e temas
pré-definidos, em diferentes pontos da
cidade, como o Coreto, praças e Santo
Cruzeiro, de modo a divulgar a produção
cultural bordamatense aos moradores e
turistas, tendo como base o Cadastro
Cultural de Artistas Locais e a Pesquisa
de Demanda Turística realizadas pela

Prefeitura Municipal.
O trabalho envolve o

desenvolvimento de atividades nos
seguimentos Turismo, Cultura e Esporte
e conta com a atuação dos conselhos
municipais, representados pela
sociedade.

A abertura do FESTAR e lançamento
do calendário de eventos 2018 vai
acontecer no dia 23/12/2017, sábado, às
20h, no Coreto Agenor de Mello. 

 Informe seu evento até 11/12/2017
Festas, corridas, desfiles entre outros

eventos particulares de Borda da Mata
de cunho cultural e esportivo podem ser
informados a Prefeitura para que sejam
inseridos no calendário oficial, o qual
vai estar disponível no site oficial. Para
informar um, evento, procure o
Departamento de Educação e Cultura,
na Prefeitura Municipal, de segunda a
sexta, das 10h às 15h, ou envie um email
para cultura@bordadamata.mg.gov.bre/
ou comunicacao@bordadamata.mg.gov.br.

Professora da Rede Municipal de Borda
da Mata publica livro de ficção

A professora de Língua Portuguesa da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra, Akácia Ribeiro, publicou seu primeiro livro no mês de
outubro de 2017. A obra que já estava escrita desde 2008 ganhou vida
quase 10 anos depois. A história fictícia fala sobre o personagem Lúcios
que vive o drama de possuir um câncer terminal e apesar de ter o afeto
da família, a estabilidade no trabalho, a namorada desejada, ele para e
reflete as escolhas da vida e os caminhos que o fizeram chegar até onde
chegou. Intitulado “Floresta das Sombras”, o livro promete prender o
leitor ao suspense. De acordo com a autora “a floresta é também um
personagem central e vivo do livro e é lá que acontece todo o suspense
da história.”

Com uma capa atraente e misteriosa, a ficção lembra os best-sellers
mundiais e é aí que Akácia revela suas bases literárias “apesar do meu
pé na Literatura Brasileira, eu tive muita formação americana. Muitos

autores americanos e de outras nacionalidades também. Jostein Gaarder, James Patterson, Agatha Christie, Emily Bronte.
Gosto muito do suspense. Meu livro é drama com suspense.”

No Brasil, a autora afirma que cresceu com as crônicas e poesias de Cecília Meireles e de Clarice Lispector. Os grandes
autores brasileiros como Guimarães Rosa, José de Alencar e Machado de Assis também ocupam lugar de destaque na
formação literária da professora Akácia. “Eu lia de tudo, sempre fui uma consumista de livros.”

O impulso para a primeira publicação veio de uma publischer, pessoa
responsável por encontrar obras publicáveis, Chris Donizete, quem
encorajou Akácia para tornar o esboço guardado no livro que ainda vai
ser lançado com noite de autógrafos. Além da versão física do livro,
também será lançado em e-book. O prefácio do livro “Floresta das
Sombras” foi assinado pelo escritor brasileiro Paulo Scott, motivo de
orgulho para a escritora bordamatense, pois Scott já tem destaque no
mercado brasileiro com sete livros publicados e coleciona alguns prêmios
de reconhecimento.

Outros seis livros já foram escritos pela professora e estão guardados.
Algumas histórias em forma de contos já foram inscritas em concursos e
rendeu até um primeiro lugar no Rio de Janeiro. “Sou escritora iniciante e
o alto valor de publicação inibe o investimento. Com essa primeira
publicação, estou esperando a leitura e assim vou sentir a resposta e a
crítica dos leitores.”

Deputado Gilberto Abramo visita Borda da Mata
O deputado estadual Gilberto Abramo

(PRB), visitou  os municípios do Sul de
Minas, para conversar com as lideranças
locais e discutir as principais demandas
de cada uma das cidades.

Acompanhado do coordenador
regional do PRB Fabiany, Gilberto
visitou instituições que já receberam o
seu apoio e outras que o Deputado se
dispôs a lutar em prol da ajuda
necessitada.

Logo em sua chegada em Borda da
Mata o Deputado visitou a Escola
Estadual Dom Otávio Chagas de
Miranda, distrito do Sertãozinho e pôde
acompanhar o excelente trabalho
realizado pela Diretora Rosana Scavone
e equipe, escola que o Deputado
contemplou com a indicação de emendas

ao orçamento, para instalação de
câmaras de  monitoramento e cobertura
da quadra de esportes. Em meio à visita
o Deputado foi surpreendido com uma
homenagem dos alunos. Ele estava
acompanhado dos vereadores Carlão e
Roberto do Sertãozinho.

A convite dos vereadores, Gilberto
visitou a Câmara Municipal, onde
discutiu assuntos de interesse do
município.

Ainda na cidade, Gilberto teve
reuniões importantes, teve a
oportunidade de se reunir com líderes
comunitários, vereadores e escutou
solicitações de melhorias. No Bairro do
Bogari acompanhado da vereadora
Cláudia Flauzino e demais, esteve no
local onde será beneficiado com o

calçamento, viabilizado através de
emenda de sua autoria, assim, como
também foi sua, a indicação que
viabilizou o calçamento do Bairro Barro
Amarelo.

Fechando a visita à Cidade o Deputado
esteve no Distrito do Cervo, que também
foi contemplado com emendas de sua
autoria, reuniu-se com moradores,
empresários, lideranças, vereadores,
visitou o Clube, malharias e pode
verificar o grande crescimento do
Distrito. Acompanhado do Diretor Davi
e dos vereadores Moacir, Marruco, Jair
Alvarenga e Luiz Antonio Macalé 
vistoriou as obras da reforma da Escola
Estadual Pio XII e comprometeu-se a
continuar acompanhando as demandas
da escola.  

Vereadores e autoridades recebendo o Deputado

Temos a arte para não
morrer da verdade.

Friedrich Nietzsche

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Borda da Mata fará licitação na modalidade de Pregão Presencial
nº. 002/2017, tipo menor preço global, cujo objeto é referente a aquisição de
equipamentos de áudio e vídeo para melhoria das condições do plenário da Câmara
Municipal de Borda da Mata. A abertura dar-se-á no dia 15/12/2017, às 13:00 horas.

O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 5ª feira, das 12 h às 17h e na 6º feira das
8h às 14h, na Avenida Wilson Megale, 790 - 3º andar - Centro – Borda da Mata, CEP 37.564-000, pelo
site https://www.camarabordadamata.mg.gov.br maiores informações através do Telefone (35) 3445-1647.
– JORGE PEREIRA FILHO – Presidente da Câmara Municipal.


