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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
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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

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

13ª Festa das Crianças em Tocos do Moji movimenta a cidade
Dia 12 de Outubro é marcado em nossa cidade  pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, e a também a festa

das crianças. Este ano, foram festeiros, Sérgio e Michely, Rose e Gisele. Apoio: Edmeia, Gabriela, Sinésia e
Daniel, e de toda a população que  mais  uma vez, realizou a tradicional Festa das Crianças em Tocos do Moji.
O evento é esperado com muita expectativa.

 Às 12h, a abertura da festa, e às 14h, o nosso Pároco Pe. Paulo Âmbar deu a Benção de Nossa Senhora
Aparecida, as crianças, moradores e visitantes.

Depois de abençoados, crianças e adultos foram convidados a repartir o bolo, refrigerantes e doces. A
avenida tornou se um parque de diversão com diversos brinquedos: piscina de bolinhas, futebol de sabão
e outros.

Agradecimentos:
Primeiramente a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, a Prefeitura, Câmara Municipal e Policia Militar. E a

todos que ajudaram na realização deste evento. Muito obrigado.
Edmeia Maria da Silva -Tocos do Moji

ESF de Tocos do Moji comemora Semana da Criança com atividades voltadas para elas 
Nos dias 09 e 11 de outubro. em

comemoração ao Dia da Criança, a
Equipe Estratégia Saúde da Família de
Tocos do Moji promoveu um evento
para melhoria da qualidade de vida das
crianças onde contou-se com avaliação
do consumo alimentar, antropometria
para avaliação do crescimento e
desenvolvimento das crianças de 0 a 5
anos de idade. Consulta médica com a
Doutora Roselaine Pediatra do ESF. Foi
realizado consulta e de acordo com cada
criança prescrito vitaminas e vermíferos
para todas as crianças que não haviam
ainda tomado. Realizando orientações
sobre consumo alimentar,  distribuição
de brindes doados pela própria equipe e
parque para diversão das crianças. O
evento contou com a participação de
aproximadamente 80 crianças nestes
dois dias.
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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

Departamento de Administração e Finanças
da Prefeitura promove reunião com Câmara

de Vereadores para explicar orçamento
A diretora do Departamento Municipal

de Administração e Finanças, Marília
Duarte Lopes Sáber, recebeu vereadores
e servidores da Câmara no dia 18/10/
2017 para discutirem a Lei Orçamentária
Anual (LOA) do município para o
exercício de 2018.

A LOA é elaborada pelo Poder
Executivo e aprovada pela Câmara
Municipal. É nessa lei que constam as
previsões de arrecadação e de despesas
da administração municipal para o
exercício seguinte. Durante o processo

legislativo de análise e aprovação da lei,
os vereadores podem fazer emendas no
orçamento para incluir despesas que
considerem relevantes, desde que
atendam às normas constitucionais.

A diretora explicou aos presentes que
toda emenda do Legislativo deve indicar
uma fonte de receita para que seja
preservado o equilíbrio orçamentário e
falou sobre investimentos, prioridades
da administração, serviços essenciais e
a realidade da arrecadação municipal.

Participaram da reunião o diretor geral

da Câmara, Ruberley José da Silva Júnior,
o contador da Câmara, Sebastião
Portugal Gonçalves, o assessor jurídico
da Câmara, Sérgio Antônio Claret de
Assis e os vereadores Jorge Pereira,
Marcela Monteiro, Luiz Carlos, Jair
Alvarenga, Claudia Alfano, Roberto
Pereira e Waldir Gomes (Dil). De posse
das informações, os vereadores
assumem também a responsabilidade na
realização das ações em Borda da Mata.
Esteve presente também a contadora
municipal, Patrícia Silva.

 

Reunião com os Vereadores para explicar o Orçamento

Setor de Fisioterapia da Secretaria de Saúde de
Borda da Mata inaugura nova sala de atendimento

Uma sala maior com área para tratamentos de eletroterapia, mecanoterapia,
pilates clínico para pacientes com disfunções e sala de avaliação. Com a
ampliação do espaço físico, o Setor de Fisioterapia da Secretaria Municipal
de Saúde de Borda da Mata pode atender os pacientes com mais qualidade.

Com o encaminhamento médico, os fisioterapeutas Ana Paula de Oliveira
Borges, Ariane Ester Silva Amaro e Juliano Dande (profissional contratado
que cobre as férias das funcionárias efetivas), realizam a triagem e avaliação
do paciente. Por mês, são atendidas, em média, 32 pessoas, mais os
pacientes do Lar Monsenhor Pedro Cintra.

De acordo com o Protocolo Clínico de Fisioterapia da Secretaria de Saúde
de Borda da Mata, para garantir o direito de acesso ao serviço a todos, o
número de sessões sequenciais é limitado a dez para casos de ortopedia,
traumatologia e reumatologia. Para casos de neurologia, o número de sessões
sequenciais é vinte,
pois não seria justo
com os pacientes da
fila prolongar a
espera, haja vista a
necessidade de
tratamento. Ana
Paula explica que é o
fisioterapeuta o
p r o f i s s i o n a l
capacitado para
avaliar a quantidade
de sessões
necessárias a cada
paciente, conforme
com a lesão apresentada, de acordo com a avaliação e reavaliação, bem como a alta do paciente.

Para a senhora Geralda Siqueira, de 73 anos, na segunda sessão de fisioterapia no dia 18/10/2017, conseguir a vaga está sendo
essencial para a recuperação do braço quebrado e recém-operado.

A sala de fisioterapia está situada no recinto do Lar Monsenhor Pedro Cintra.

Dentistas da Secretaria de Saúde de
Borda da Mata ensinam sobre saúde
bucal aos alunos da Rede Municipal

durante Semana Odontológica
A Semana Odontológica 2017

aconteceu de 16 a 19 de outubro na Rede
Municipal de Borda da Mata. A equipe
de dentistas e auxiliares do Setor de
Odontologia realizaram teatro, palestras,
brincadeiras, atividades pedagógicas e
distribuição de kits de higiene bucal aos
alunos, com o objetivo de conscientizar
e promover a importância da saúde bucal.
Durante as atividades nas escolas, o
Setor de Odontologia teve uma escala
especial para atendimento de urgências
nas Unidades Básicas de Saúde do
Centro e Santa Rita.

As quatro escolas municipais, Creche,
Cemei e Apae de Borda da Mata
receberam as atividades da Semana
Odontológica. No teatro de fantoches,
a história de uma menina que quebra o
dente durante uma brincadeira e é
socorrida pelo dentista. Na historinha,
a menina 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
promovida pela dentista Tatiana Tavares
dos Santos são fundamentais para a
gincana de perguntas e respostas entre
equipes de meninos e meninas.

Nas brincadeiras e atividades
pedagógicas, os dentistas ensinaram às
crianças sobre alimentação saudável,
importância do fio dental, quantidade
necessária de creme dental, como realizar
a escovação, nome e quantidade de
dentes em crianças e adultos, entre
outras informações. Para o dentista
coordenador do Setor de Odontologia,
Leandro Pereira, o conhecimento é
essencial “a Semana Odontológica
acontece todo ano e este ano estamos
com a continuação da história da Nina,
a personagem do teatro, para levar
informação sobre prevenção às
crianças.”

Atividades da Semana da Odontologia em Borda da Mata

Escolas municipais de Borda da Mata realizam atividades especiais durante a Semana das Crianças

Os dias 9, 10 e 11 de outubro foram de muita diversão nas quatro escolas municipais,
Creche e Cemei de Borda da Mata. Merendas especiais, passeios, parquinho, brincadeiras e

 atividades diferentes fizeram parte da programação.

Seis equipes participarão do Campeonato Regional de Futebol em Bom Repouso
No dia 05 de novembro terá início em Bom Repouso mais um campeonato regional de futebol de campo. O evento será no estádio municipal e terão jogos às 15h e às 17h. Serão times participantes:

Chave A – Academia de Bom Repouso; União Esporte Clube(Espraiado – Tocos do Moji); Pinhal de Estiva. Chave B – Amizade de Bom Repouso; Sport de Estiva; Ponte Segura de Senador Amaral.

Só tem o direito de criticar
aquele que pretende ajudar.

Abraham Lincoln
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Professora que leciona na Escola Bendita Braga em
Borda da Mata  lança livro “Floresta das Sombras”

Akácia Ribeiro é escritora e reside em
Borda da Mata desde fevereiro de 2016,
também é professora de Língua
Portuguesa na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra. A autora está
lançando um livro de ficção intitulado,

“Floresta das Sombras”. Prestigie e
conheça a história de Lúcios. Leia a

sinopse.
Título: Floresta das Sombras

Número de páginas: 280.

Valor: 32,00 reais.

 O que é real? O que podemos chamar de
realidade de fato? Sua vida é real?
 Para Lúcios o que ele vivia era o máximo
da verdade, apesar de não ser o que
esperara de seus planos, sua vida era
real. Tinha o afeto da família, a
estabilidade no trabalho, a namorada
desejada, um corpo saudável, mas, de
repente, o que ele vivera era uma ilusão.
E, a partir da constatação de que sua vida
não passava de uma mentira, que a

doença se espalhava feito uma raiz
imperfeita, ele fez uma escolha; sua
escolha mudou radicalmente sua vida. E
será que ele fez a escolha certa? A vida é
feita de escolhas, de pequenas decisões
que acatamos ou não. E até que ponto
sabemos escolher? Nesse jogo da vida
só acerta ou erra quem decide correr o
risco de errar, é meio a meio. Embarque
nessa jornada de Lúcios, e descubra se

o caminho
que ele
decidiu trilhar
pela floresta
densa e
escura, o
levará ao fim
ou ao começo.
 Aconteceu

com ele, mas

poderia ter

acontecido

com você!

Contatos para adquirir a obra: Márcio

Oliveira (35) 999148656, José Alves

(35) 999655085 e Ilizângela Santos (35)

999694404.

Obs. Na noite de autógrafos em

novembro, em data a ser divulgada, a

autora irá sortear 2 kits “Floresta das

Sombras”, para os leitores que

adquiriram ou adquirirem a obra.

Akácia

Ribeiro

Secretaria Municipal de Saúde alerta
para casos suspeitos de Dengue e
Chikungunya em Borda da Mata

Borda da Mata está com quatro casos
suspeitas de doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti, três de
Dengue e um de Chikungunya.  Os casos
estão sendo acompanhados pela
Secretaria Municipal de Saúde e já se
sabe que foram importados, ou seja, o
vírus foi contraído enquanto as pessoas
estavam em viagem (Pouso Alegre,
Brasília e Nordeste), mas que podem ser
transmitidos aos bordamatenses, pois
se o mosquito da cidade picar uma
pessoa doente, ele se torna infectado e
ao picar outra pessoa, transmite o vírus.
As pessoas com suspeita de dengue e
chikungunya são residentes dos bairros
São Judas, Santa Rita, Nossa Senhora
de Fátima e uma de Pouso Alegre.

O mosquito se reproduz em água
parada, por isso, é importante ressaltar
que o combate ao transmissor é feito
pela própria população, principalmente.
Os lixos jogados nas ruas, nos lotes,
vasos no quintal, piscinas, caixas
d’água: tudo isso pode ser propício para
a proliferação do mosquito, que se
reproduz em apenas seis dias no verão.
O serviço de combate à dengue do Setor
de Epidemiologia da Secretaria de Saúde
é intensificado nessa época. Com os
casos suspeitos, já foi feito, no dia 16/
10/2017, bloqueio nas residências ao
redor das casas dos suspeitos, com
busca ativa e eliminação dos criadouros.

A enfermeira responsável pelo Setor
de Epidemiologia, Graziela Siqueira,

explica que o Brasil é um país com clima
predominantemente tropical, marcado
por períodos de sol e chuva e isto
potencializa a proliferação do mosquito
Aedes aegypti, devido às altas
temperaturas, principalmente nessa
época do ano. Basta o inseto encontrar
água parada, suja ou limpa, que apenas
uma fêmea pode gerar 1.500 mosquitos.
“O país todo vem sofrendo com algumas
epidemias de doenças transmitidas por
este mosquito e estas doenças atingem
populações das mais variadas classes
sociais e não poupa ninguém. No caso
de nosso município, somente a semana
que passou já tivemos quatro casos
suspeitos. Assim, cabe a todos nós
fazermos nossa parte, cuidando da nossa
casa, do nosso quintal, do nosso lote
ou casa vazia e, principalmente, do
nosso lixo, afinal através dele, jogado
em local inadequado, em horário
inadequado, estamos propiciando mais
criadouros para esses mosquitos
terríveis que vem amedrontando
todos.”

Graziela ainda conclui “campanhas de
saúde contra essas epidemias têm sido
desenvolvidas, no entanto sempre nos
esbarramos na falta de consciência ou
hábito de vida de cada um em
permanecer atentos em relação aos
criadouros do mosquito. Este não é só
um problema de saúde pública, mas
também um problema ambiental de
grande impacto!”

UBS Santa Cruz arrecada lenços para
mulheres em tratamento de câncer
durante campanha Outubro Rosa

A equipe da UBS Santa Cruz deu
início à campanha “lenço solidário” no
dia 16/10/2017, com o objetivo de
coletar lenços e doar às mulheres em
tratamento de câncer no Hospital
Regional de Pouso Alegre.

A ação faz parte da campanha
Outubro Rosa, em que as mulheres são
alertadas para a prevenção do câncer

de mama. A enfermeira responsável pelo
posto de saúde do bairro, Aline
Siqueira, chama a atenção para alertar
as mulheres sobre a importância da
prevenção “decoramos a Unidade,
estamos vestindo a camiseta e o
símbolo da campanha e a arrecadação
de lenços, tudo isso para alcançar o
maior número de mulheres.”

Lenços

arrecadados pela

UBS da Santa

Cruz
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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

Departamento de Educação promove
encontro com professores das redes municipal,

estadual e particular de Borda da Mata
Em comemoração ao Dia do Professor,

em 15 de outubro, o Departamento
Municipal de Educação promoveu na
noite de 09/10/2017, encontro com os
professores da rede municipal e também
dos profissionais da rede estadual,
particular e Apae de Borda da Mata para
a palestra com o professor doutor José
Meciano Filho, conhecido por professor
Nino Paixão, sobre o tema “Neurociência
como agente facilitador da

aprendizagem”.
Pela segunda vez em Borda da Mata,

o professor falou da cultura de
aprendizagem, sobre a maneira de
ensinar e os comportamentos do aluno
diante das mudanças do mundo. “Os
jovens pensam fora da caixa e têm
dificuldade de se adaptarem ao modelo
tradicional. Não adianta mais aquela
aulinha formatada, a neurociência já
mostrou isso em milhares de trabalhos.

Mas é preciso manter esse aluno
motivado para aprender. Eles têm
pouca concentração porque todos
os veículos de comunicação de hoje
são muito rápidos, a propaganda é
muito rápida, então nós também
temos  que  adap ta r  nossa  au la ,
nosso diálogo” explica o professor.

O encontro aconteceu no teatro
do  Co lég io  Nossa  Senhora  do
Carmo. 

Encontro em comemoração ao Dia dos Professores

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

A angústia é parte da condição humana. Não se pode deixar que a angústia da

 morte nos paralise. A resposta está no convívio com os outros. Não se
vive sem amizade, sem amor, sem adversidade.

Fernando Henrique Cardoso

ANUNCIE NO JORNAL
TRIBUNA POPULAR
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Mulher adquire produto de
121 reais em site falso

A vítima senhora L.M.  realizou no dia 15/10/2017 uma compra de produto
“mangueira mágica retrátil” no valor de R$ 121,00, no site “outlet mais” e foi usado
um cartão de crédito para pagar o boleto, sendo a transação registrada.
Posteriormente descobriu que o site era falso e a vítima afirma que entrou em
contato com a operadora do cartão, cancelando o referido lançamento e executou
o bloqueio. A PM orienta que os compradores pesquisem o CNPJ, fórum de
reclamações, facebook e outros meios de pesquisa.

Foragido da Justiça é recapturado
no Bairro Santa Cruz

A viatura PM durante patrulhamento no bairro da Santa Cruz no dia 17/10/2017
no período da manhã, suspeitou de uma pessoa que estava visivelmente nervoso
e ao efetuar a abordagem e consulta ao sistema informatizado, constatou-se que se
tratava de uma pessoa procurada pela Justiça. A PM orienta que nos casos onde
houver suspeita de pessoas estranhas, ligue 190 e permaneçam em local seguro.

 Menor de idade tenta
suicídio em Tocos do Moji

Durante policiamento em Tocos do Moji, a equipe da PM recebeu a informação
de que o cidadão LDF, estava num estabelecimento comercial em Tocos do Moji,
onde tentou abraçar a menor KAG. Os militares abordaram o LDF, e ele acompanhou
a equipe policial até o Quartel da PM, onde alegou que realmente estava no local
referido, mas que não tinha tentado agarrar ninguém. A menor KAG relatou que o
LDF tinha tentado abraçá-la, mas ela se desvencilhou e ele não insistiu em abraçá-
la. Por não encontrar indícios de crime, o cidadão LDF, foi liberado. KAG foi levada
para casa de sua mãe, onde permaneceu aos cuidados do padrasto, conforme
pedido da mãe. A mãe da vítima, AMA, deslocou para sede do Conselho Tutelar
para registros específicos. Nesse momento, a mãe da vítima recebeu uma ligação
do seu esposo, alegando que a vítima KAG, tinha ingerido vários medicamentos e
cortado várias partes do corpo para tentar o auto extermínio. Diante da informação,
a equipe policial deslocou junto com a mãe da vítima, até a residência, onde foi
verificado que a vítima estava deitada no sofá da entrada da casa e com vários
cortes nos braços. KAG encontrava-se consciente e a equipe policial socorreu a
vítima e a conduziu, juntamente com a mãe, até o Pronto Atendimento em Borda da
Mata, onde foi tratada e passa bem. A PM orienta nestes casos, um acompanhamento
profundo nas atitudes dos adolescentes e se for constatar algo de anormal, procurem
orientações na PM, Conselho Tutelar e Profissionais de Saúde.

O campo da derrota não está povoado de fracassos,
mas de homens que tombaram antes de vencer.

Abraham Lincoln
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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

ESF decora ambiente para
 as atividades do Outubro
Rosa em Tocos do Moji

O mês se iniciou em Tocos do Moji
com as decorações Outubro Rosa 2017.
ESF foi decorada pelas prestativas
agentes de saúde e Adelaide
recepcionista sempre disposta a ajudar,
com decoração Rosa  para mostrar as

mulheres que estão trabalhando em prol
da saúde,  em uma Campanha Unida
contra o câncer de mama e de útero.

“A prevenção à melhor forma de
cuidar -se.”, a diz a Enfermeira Shirley
Pereira. 

Decoração no ESF de Tocos do Moji sobre o Outubro Rosa

Departamento de Obras
Bom Repouso

Entre as obras realizadas pelo Departamento Municipal de Obras do Município
está a recuperação do calçamento de algumas ruas no perímetro urbano.

Vereadores de Borda da Mata
 são homenageados pelo Instituto

Tiradentes em Belo Horizonte
pelas atuações no município

No mês de agosto, dois vereadores
de Borda da Mata e uma vereadora
foram homenageados pelo Instituto
Tiradentes em Belo Horizonte com
medalhas pelas suas atuações no
município. A vereadora Cláudia, ficou
com a Medalha de Ouro, o vereador
Benedito Delfino(Marruco) com a
Medalha de Prata e o Vereador Luiz
Antonio(Macalé) com a Medalha de
Bronze.

A homenagem fez parte do Seminário
Brasileiro de Prefeitos, Vereadores,

Procuradores, Controladores Internos,
Secretários e Assessores Municipais,
no qual foram homenageadas Câmaras
Municipais de alguns municípios do
Estado. As medalhas são concedidas
aos vereadores, por suas atuações em
defesa do bem-estar da população e são
outorgadas pelo Instituto Tiradentes
de acordo com pesquisa telefônica,
que cita o nome de cada um dos
vereadores e, de acordo, com o
resultado da votação, são convidados
a receberem as medalhas.

Marruco, Cláudia e Macalé

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)

Vereadores de Borda da Mata se reúnem para
analisar orçamento de 2018 para o município

No dia 18 de outubro, na parte da tarde,
o Presidente da Câmara de Borda da
Mata, Jorge Pereira Filho com os
vereadores, Luiz Carlos do Sertãozinho,
Luiz Antonio (Macalé) e a vereadora
Marcela Mary dos Santos estiveram na
Câmara Municipal para discutir e
analisar juntamente com o Assessor
Jurídico e Advogado Sérgio os projetos
enviados pelo  Executivo Municipal para
a apreciação da Casa Legislativa. De
acordo com eles, todos os projetos são
importantes, mas vale ressaltar que o
que mais seria estudado com cautela
seria o do orçamento para 2018.

Vereadores
analisando

Orçamento
de 2018

Departamento de Obras conclui serviço de
desassoreamento no Ribeirão Santa Terezinha

No serviço de
desassoreamento do Ribeirão
Santa Terezinha em Borda da
Mata, foram retiradas mais de
500 toneladas de terra,
vegetação e entulhos do rio.
Para retirar o acúmulo, foram
necessárias 90 viagens de
caminhão. A limpeza começou
no dia 19/09/2017 e foi concluída
no dia 10/10/2017.

A liberação ambiental para
limpeza do rio foi realizada pela empresa Sigma Soluções em Engenharia e outorgada entre os dias 15 a 18 de setembro.

O serviço vai beneficiar os moradores e minimizar os impactos na época de chuvas. A limpeza do ribeirão compreendeu o
trecho da ponte na saída para o distrito Cervo até a estrada que vai para o bairro Cafua.
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Cicloturismo Rota das Montanhas em Tocos do Moji reúne cerca de 150 ciclistas
No dia 15/10/2017 foi realizado em

Tocos do Moji, o Circuito de
Cicloturismo Rota das Montanhas. O
evento organizado pela equipe L&M
Eventos, contou com a participação de
cerca de 150 atletas ciclísticos que

vieram de diversas regiões como Pouso
Alegre, Borda da Mata, Bom Repouso,
Camanducaia, Jacutinga, Bueno
Brandão, entre outras. Além disso,
ciclistas da cidade de Tocos do Moji
também marcaram presença.

Durante o trajeto, composto por 35Km
de estrada de terra e trilha, os ciclistas
puderam desfrutar das mais lindas
paisagens.

O evento foi um verdadeiro sucesso e
a equipe L&M Eventos agradece a

Prefeitura Municipal e a Polícia Militar
de Tocos do Moji, agradece também
todos os patrocinadores e parceiros, os
envolvidos direta e indiretamente, os
ciclistas participantes e a todos os que
estiveram prestigiando o evento. 

O ano de 2018 vem aí e promete muitas
novidades do Circuito de  Cicloturismo
Rota das Montanhas.

Quétsia Isley

Tocos do Moji
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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

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 11/2017

Autoriza a inclusão de ação no PPA 2014/2017, Lei nº1.838/2013, abre crédito
adicional especial na LOA 2017, Lei nº 1.955/2016 e estabelece outras
providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas
Gerais, aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar a seguinte ação no PPA
2013/2017:

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Especial no
valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinados a financiar
a seguinte dotação orçamentária do exercício corrente:

Art. 3º. Os recursos utilizados, para a abertura do crédito especial previsto
no artigo segundo, são originários de anulação de dotações no valor de R$
250.000,00 duzentos e cinquenta mil reais), conforme segue:

Art. 4º. Fica o poder executivo autorizado a suplementar a dotação criada
no artigo 2° desta Lei até o limite de 20% (vinte por cento) do seu valor.

Art. 5º. Revoga-se 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

Proposição de Lei nº 12/2017

“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/2016 LOA
e estabelece outras providências”.

A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,
aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar,
no valor total de R$ 81.854,00 (oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro
reais), destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias do exercício
corrente:

Art. 2º. Os recursos utilizados para abertura do crédito adicional suplementar
previsto no art 1° são provenientes de superávit financeiro da Destinação de
Recursos 153, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º. – 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

Proposição de Lei nº 13/2017

“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/
2016 LOA e estabelece outras providências”.

A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas
Gerais, aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito
Suplementar, no valor total de R$ 55.816,83 (cinquenta e cinco mil, oitocentos
e dezesseis reais e ), destinado a financiar as seguintes dotações
orçamentárias do exercício corrente:

Art. 2º. Os recursos utilizados para abertura do crédito adicional
suplementar previsto no art 1° são provenientes de superávit financeiro
da Destinação de Recursos 129, apurado no balanço patrimonial do
exercício anterior.

Art. 3º. – 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

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA
POPULAR - 3445-2130

As 10 mudanças mais
importantes da

reforma trabalhista
Está para entrar em vigor a reforma

trabalhista e o impacto será muito grande
para as empresas e trabalhadores.

“É importante que se receba com bons
olhos a evolução das antigas leis trabalhistas
que, apesar das polemicas, devem trazer
influência positiva para o mercado de
trabalho”, afirma ,, sócio da Bento Jr.
Advogados.

O especialista destaca que o  caminho para
o ajuste de conhecimentos é a informação e
que é importante conhecer as novidades a
fundo e como essas mudanças transformação
as rotinas para empresas e trabalhadores. Veja
os 10 pontos que Gilberto Bento Jr avalia
como os mais relevantes:

1 - Vale o que for combinado entre

empresa e trabalhador

O caráter vai prevalecer, pois a lei explica
que o que for combinado entre patrão e
empregado tem força de lei, ou seja, é o que
vale. Mas como determina a lei nacional, os
contratos (inclusive os de trabalho) podem
tratar de tudo que não seja contra a lei, e no
caso dos contratos de trabalho, não podem
ser negociados os direitos essenciais, que são
salário mínimo, férias, 13º salário e FGTS.

2 - Acabou a obrigação do empregado

pagar imposto sindical

Cada um de nós trabalhadores, até agora,
éramos obrigados a “dar” o valor de um dia
de nosso trabalho para os sindicatos, mas
agora isso acabou. Isso significa que podemos
sim contribuir para o sindicato, desde que
entendamos que isso é bom para nós,
portanto, o sindicato agora tem que
demonstrar o que está fazendo de bom e que
merece contribuição.

3 - Pode parcelar férias em até três

períodos

A empresa, com concordância do
empregado, pode conceder férias em até três
períodos, desde que um período tenha pelo
menos 14 dias, e os outros dois tenham mais
de 5 dias corridos, por exemplo, pode ser 16
+ 8 + 6 = 30. Também fica proibido que o
início das férias aconteça em até 2 dias que
antecedam feriados ou dias de descanso
semanal, ou, seja, não pode dar férias para
iniciar em uma quinta-feira, por exemplo.

4 - Flexibilidade da jornada diária

A jornada diária poderá ser ajustada e
compensada desde que essa compensação
aconteça no mesmo mês e seja respeitado o
limite de 10 horas diárias, já previsto na CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho). Este
item, no entanto, pode ser negociado entre
patrão e empregado, com força de lei. A
jornada de 12 horas também pode negociada,
mas tem que respeitar as 36 horas
ininterruptas de descanso.

5 - Intervalo intrajornada

Agora é possível negociar intervalos
menores que uma hora de almoço, permitindo
que o trabalhador, ao fazer menor horário de
almoço, entre mais tarde ou saia mais cedo.
Lembre-se que é negociado, ou seja, tem que
ter concordância da empresa e do
trabalhador.

6 - Novas jornadas parciais e

temporárias

Agora a jornada parcial de trabalho pode
ser de até 30 horas (antes era de 25 horas),
mas não tem possibilidade de horas extras,
ou é possível tratar 26 horas com a
possibilidade de até 6 horas extras. Nestes
casos permanecem todos os direitos
trabalhistas como férias, 13º salário, FGTS,
e salário mínimo - mas neste caso o salário
mínimo deve ser proporcionalizado para a
jornada parcial.

7 - Agora pode jornada intermitente

A jornada intermitente é aquele trabalho
flexível, que acontece em dias alternados da
semana, ou só algumas horas por semana,
mas que tem interrupções. O trabalhador
deve ser convocado com pelo menos 5 dias
de antecedência. Cabe destacar que
aeronautas não se enquadram neste tipo de
jornada, são classe específica.

8 - Terceirização

É permitida a terceirização de
funcionários da atividade fim da empresa,
ou seja, antes só podia terceirizar quem não
era atividade fim. Para a segurança do
trabalhador existem mecanismos de
segurança que proíbem que o funcionário
seja dispensado e logo em seguida
terceirizado (por um período de 18 meses),
por pessoa jurídica ou terceirizada.

9 - Em relação à gestantes e lactantes

Agora elas poderão trabalhar em
atividades de grau médio ou mínimo de
insalubridade. A gestante deverá ser
afastada quando apresentar atestado de
saúde de um médico de sua confiança. Pela
regra atual, gestantes e lactantes são
proibidas de exercer qualquer atividade
insalubre.

10- Demissão em acordo agora é legal

A demissão em comum acordo da empresa
e do empregado agora passa a ser legal. Por
esse mecanismo, a multa de 40% do FGTS
é reduzida a 20%, e o aviso prévio fica
restrito a 15 dias. Além disso, o trabalhador
tem acesso a 80% do dinheiro na conta do
FGTS, mas perde o direito a receber o
seguro-desemprego.
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4º Encontro de Bandas de Bom Repouso homenageia músico Lázaro Crispim Brandão
A  AMABRE realizou no domingo, 22 de outubro, com o apoio da

Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura  e ACAP(Associação dos
amigos do povo), o 4º Encontro de Bandas de Bom Repouso.

Como tradição, em cada um dos encontros de bandas da cidade um
músico é homenageado. Neste ano, o escolhido foi o saudoso Lázaro
Crispim Brandão (24/09/37-10/03/05). Trompetista, desde jovem ele foi
encantado por música e tinha nela sua alegria de viver.  

Suas filhas Lúcia Helena e Leila Souza compareceram ao evento. Na
ocasião, a Lyra João Paulo II de Bom Repouso executou o dobrado
“Lazinho”, composto pelo amigo Newton Alfredo Ribeiro de Noronha
em sua homenagem. 

Estiveram presentes as Bandas: Sociedade “Eduardo Tenório” de
Cachoeira de Minas, regida pelo maestro  Carlos Gomes;  a Lira Tocos
Mojiense, com a participação de alguns músicos
da Borda da Mata, sob a regência de Raul Barbosa;
a Lira Musical Cônego Benedito Profício de
Paraisópolis, com o maestro Renan Castro; A Banda
Lira Santa Cecília de Bueno Brandão, com a
participação de alguns músicos de Ouro Fino-MG,
sob a regência de Raul Barbosa, e a anfitriã Lyra
João Paulo II, sob a regência de Ronaldo Antonio
Andrade.

Principais momentos

do 4º Encontro de
Bandas em Bom
Repouso


