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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2015

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 30
Fevereiro              16 -27
Março                   13 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    14 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 31
  Agosto                14 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 30
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   11
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tribunapopular1@hotmail.com

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

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”
Praça Antonio Megale, 100

Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Agradecimento
Nenê do Marciliano

Campanha de arrecadação
de alimentos em Borda da

Mata para o Hospital
Regional de Pouso Alegre

Vereadores de Borda da Mata são homenageados
pelo Instituto Tiradentes em Belo Horizonte

A Câmara também recebeu homenagem por cumprir

fielmente seus deveres com o Tribunal de Contas

No mês de outubro, os vereadores de
Borda da Mata Walter Barbinha,
Jorginho, Herbert, Juarez e Luiz Carlos
Lóia estiveram em Belo Horizonte para
participarem do Seminário Brasileiro de
Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores,
Procuradores Jurídicos, Controladores
Internos, Secretários e Assessores
Municipais.

Na ocasião, três vereadores receberam
homenagens com Medalhas por serem
os mais atuantes no município em uma
pesquisa realizada por telefone pelo
Instituto Tiradentes. Os mais votados
foram: Walter Barbinha – 43%; Ditinho
Artur – 37% - Jorginho – 33%.

Além dos vereadores, a Câmara
também foi agraciada com Medalha pelo
mesmo Instituto, por estar em dia com o
Tribunal de Contas do Estado, ou seja,
obedecendo toda a legislação sem
nenhuma ressalva.

Conheça o que é o Instituto
Tiradentes: “O Instituto Tiradentes
nasceu na cidade de Viçosa, Minas
Gerais, no ano de 2003, através de um
grupo de vereadores da Zona da Mata
do estado, que em busca de
conhecimento organizou em maio
daquele ano o primeiro seminário.

Atualmente o Instituto realiza eventos
de capacitação por todo Brasil com o

objetivo de qualificar gestores públicos,
estimulando o debate entre empresários,
políticos e intelectuais de temas
pertinentes à administração pública.

Os assuntos debatidos são
escolhidos diante da necessidade de se
proporem novas agendas de obras
políticas afinadas com a realidade
brasileira. A fim de exercer sua
responsabilidade social para com a
sociedade, os vereadores mais atuantes
de cada cidade são agraciados com
medalhas honrosas durante os

seminários.
 O Instituto tem o compromisso com o

pluralismo de opiniões e o debate
qualificado de ideias e acredita na
democracia como processo de
deliberação dos assuntos públicos.
Reconhece, sobretudo com as
homenagens, o esforço de prefeitos,
vereadores, procuradores jurídicos,
controladores internos, secretários e
assessores municipais em buscar
conhecimento para trabalhar em prol da
nossa sociedade.”

Vereador

Jorginho e o

Presidente da

Câmara, Walter

Barbinha

Secretário de Assistência Social de
Borda da Mata ganha “Prêmio
Responsabilidade Social 2015”

entre os 50 melhores do país
O Secretário de Assistência Social de

Borda da Mata, Benedito Vieira da Costa,
conquistou um prêmio por estar entre os
50 Melhores Secretários Municipais de
Assistência Social do Brasil e foi
homenageado através do Prêmio
Responsabilidade Social 2015.

O Secretário não pode ir receber a
homenagem que seria agora neste mês de
novembro, mas recebeu os parabéns dos

organizadores da pesquisa que o apontou
como os 50 melhores.  “Aproveitamos  para
parabenizar toda sua equipe que através
da sua liderança e competência
conseguiram criar ações e projetos em prol
à população mais necessitada de apoio e
esclarecimentos orientando e direcionando
jovens, adultos e idosos  em busca da
melhor condição humana e social”, conclui
um membro da organização.

Venho em nome da família Gouvêa,
agradecer a solidariedade recebida de
familiares e amigos pelo falecimento de
meu pai Olímpio Gouvêa , mais
conhecido como NENÊ  do Marciliano.

Gostaria de agradecer em particular a
Basílica de Nossa Senhora do Carmo,
na pessoa de seu pároco responsável
Padre José Setembrino de Melo ( Padre
Bino) e do vigário Padre Marcos Eduardo
Caliari, por acolher carinhosamente meu
pai, familiares e amigos em teu templo
para celebração da esperança, a qual foi
dirigida pelo ministro da Eucaristia
Antonio Carlos Resende, que nos trouxe
palavras de conforto e esperança,
nascida da fé que nos une, a crença em
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,

que conhece a nossa dor e consola com
carinho todos os que sinceramente
buscam a Ele.

Meus sinceros agradecimentos ao
querido amigo Rogério Ramires de
Medeiros pelas palavras amáveis escrita
neste jornal sobre meu pai, que muito
alegraram os nossos corações. Orgulho-
me de meu pai ter feito bons amigos
durante a sua longa vida e como me
disse um amigo, Deus deu a meu pai um
presente, que com certeza ele dá aos
escolhidos, de deixar esse mundo
sonhando e acordar um dia na
eternidade, na casa do Pai.

Muito obrigado a todos.

Maria Amélia Gouvêa Guilherme.

Danúzia Simões, responsável por
encabeçar a Campanha do Lençol
realizada para o Hospital Regional de
Pouso Alegre, está agora, juntamente
com sua equipe(Daniel Ribeiro, Madu,
Regiane Costa, Ivanilza Sabino,  Suzana
Souza, Roseli Rezende, Val Rezende,
Daniani Martins, João Paulo Martins e
Marina Valente) fazendo mais uma
Campanha para o Hospital Regional que

é a “Cesta de Natal”. Esta é somente
para arrecadar pó de café e óleo de
cozinha. A campanha teve início no dia
23 de outubro e vai até dia 20 de
dezembro. Os interessados em
contribuir pode procurar por Danúzia
ou qualquer outro membro da equipe
para  fazer sua doação. O nome de cada
doador estará no produto através de
um adesivo.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Vereadores de oposição de Tocos do Moji impedem
que Prefeitura receba através de empréstimo

junto ao BDMG o valor de 800 mil reais
A Prefeitura de Tocos do Moji

conseguiu junto ao BDMG(Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais), com
apoio do Deputado Estadual Tiago
Ulisses, recursos no valor de 800 mil reais
a título de empréstimo com prazo de seis
anos de prazo, com carência de um ano e
com taxas de juros bem abaixo do valor
praticado pelo mercado, mas para isso,
necessitava a aprovação da Câmara de
Vereadores com 2/3 dos votos, o que não
ocorreu.

O recurso seria aplicado em calçamento
nos Distritos dos Fernandes e Sertão da
Bernardina, entretanto os vereadores que
representam os referidos Distritos,
Wilson José Alves(Fernandes) e Salvador
Leonel da Silva(Sertão da Bernardina)
votaram contra a aprovação da Lei que
permitia o recebimento do valor de 800
mil reais. Com eles, também foram contra
a verba destinada ao município, os
vereadores Alaor Rodrigues Machado e
José Marcos Pereira.

Os vereadores que entenderam que  os
recursos trariam grandes benefícios e
votaram a favor foram:  Antonio Claret
Pereira(Fela), Maria Cecília da Silva,
Edvaldo Fabrício da Rosa, Dênis
Henrique de Faria e Antonio Honório
Alves.

A Prefeitura de Tocos do Moji
atualmente não tem nenhuma dívida,
tendo plena capacidade de pagamento
sem prejudicar os gastos com Saúde e
Educação do Município.

Distrito Fernandes Distrito Sertão da Bernardina
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Panificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

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

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

Farmácia Estrela da Mata

A Estrela
de Sua
Saúde!!!

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos
 Brandani Júnior  - CRF - 21681

Entrega rápida -
atendimento a domicílio

 medicamentos - perfumaria -
descontos e promoções e
condições especiais de

pagamento.

Farm
acêutic

o em

perío
do in

tegral

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

O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BORDA DA
MATA POR INTERMÉDIO DE SEU PRESIDENTE RAFAEL
APARECIDO PEREIRA VEM ANUNCIAR A VENDA DE SEU
CAMINHÃO MOD: FORD 12.000/160 ANO 2003,
INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO NA SEDE DO
SINDICATO RURAL À AVENIDA WILSON MEGALE, 790,
BOX 12 TERMINAL RODOVIÁRIO, CENTRO, OU PELOS
TELEFONES: (35)3445-3424 - 9229-1014 OU 9197-2007.

Clube Literário e Recreativo de Borda da Mata
O Clube comunica aos sócios proprietários em débito com as taxas de manutenção há mais de

cinco anos, que já foram encaminhadas as cobranças judiciais de seus créditos, esclarecendo

que esta medida extrema, é necessária  a sobrevivência da entidade e

acarretará custas adicionais aos associados.( Os associados que já receberam

este comunicado, somente poderão fazer o acerto na Justiça.)

Já para os sócios em débitos de 2011 a 2015 poderão fazer o acerto na

 Secretaria do Clube somente até 31/12/2015.

Este acerto poderá ser dividido em até dez vezes, somente no cartão.

Horário de atendimento das 19h às 22h.

Junta Administrativa/ 2015 e Conselho Administrativo.

O vereador de Borda da Mata, Jucemar Pereira de Siqueira(Painho), publica o cheque do
pagamento dele da Câmara Municipal, referente ao mês de outubro.

300 pessoas participam da 1ª Corrida
da República de Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata,
juntamente com  com o professor de
Educação Física Klayton Thiago
(Corujinha) e o Portal das Corridas e com
o apoio da Polícia Militar e do Exército,
realizou no dia 15 de novembro, às 9h, a
1ª Corrida da República da Cidade, num
percurso de seis quilômetros.

Foram 300 inscritos, sendo de Borda
da Mata, Pouso Alegre, Santa Rita do
Sapucaí, Paraisópolis, Bueno Brandão,
Brasópolis, Alpinópolis, São Thomé das
Letras, Águas de Lindóia, Mogi Guaçu,
Americana, Estiva e Carmo do Rio Claro.

A colocação geral ficou assim: 
Colocação  Feminino  
1° Rosangela da Silva Marim;
2° Auxilene Izabel da Silva;
3º Vivian Bianca Paixão de Souza;
4° Yara Caetano (Atleta da Equipe

Coruja);
5° Luciana Pereira;
Colocação  Masculino  
1° João Paulo Cândido;

2° William Brito;
3º José Vasconcelos;
4º Gean Carlo Colombo Sauzano;
5º Sebastião Gelso Guelere.
O Professor Corujinha dá os “parabéns

para Prefeitura municipal  por ter apoiado
esse evento maravilhoso que traz com
seu objetivo principal saúde e qualidade
de vida. Acredito que isso só foi o
começo de tudo.

Ao Exército Brasileiro e
Polícia Militar que teve papel
essencial na segurança de
nossos atletas.

Também pelo ótimo
trabalho no estilo de vida
saudável que a professora
Regina está
proporcionando para a
melhor idade, ao
professores Tiaguinho  e
Pirina que nos forneceu
alguns de seus atletas para

participar do evento.
Obrigado a Equipe Coruja e a Galeria

Studio Fitness que está empenhada em
dar continuidade aos trabalhos voltados
ao estilo de vida saudável” agradece e
acrescenta “quem quiser participar da
nossa equipe, todos os sábados às 7h30,
em frente a Prefeitura”.

Momentos da Corrida:

Bairro Barro Branco em Tocos
do Moji ganha Poço Artesiano

A Prefeitura de Tocos do Moji está
construindo um Poço Artesiano no
bairro Barro Branco, onde serão
investidos 50 mil reais, com recursos
próprios, para atender cerca  de 50
famílias e regularizar a distribuição de

água no local, já que  lá não existia esse
tipo de serviço oferecido pelo município.

Outra obra que continua também no
mesmo bairro é calçamento, que já está
adiantado e, em breve, será entregue a
população.

Calçamento

no Bairro

Barro

Branco

Construção do

Poço Artesiano

no Bairro

 Barro Branco

Jovens do Serviço de
Convivência e Fortalecimento

 de Vínculos do CRAS de
Borda da Mata participam

de palestra sobre Sexualidade
No dia 09 de novembro, os jovens do

Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos receberam a enfermeira Rosemar
Carvalho para discutir questões sobre
sexualidade, métodos contraceptivos,

doenças sexualmente transmissíveis.
“Obrigada Rosemar por colaborar com o
CRAS. Sua presença e suas informações
enriqueceram muito o nosso encontro”, diz
a Coordenadora do CRAS.

Enfermeira

Rosemar

Carvalho

durante

encontro

 com os jovens
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 27/2015
“Institui e Regulamenta o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Borda da Mata - REFIS.”
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Borda da Mata destinado a:
I – Promover a regularização de créditos tributários do Município de Borda da Mata, decorrentes de débitos de

contribuintes, pessoa física ou jurídica, relativos a tributos municipais inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não;
II – Possibilitar a recuperação das empresas que atuam no Município;
§ 1º- O Programa será administrado pela Secretaria de Fazenda, consultada a Procuradoria do Município, quando necessário.
Art. 2º. O programa não alcança débitos relativos ao Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis (ITBI).
Art. 3º. O ingresso no programa dar-se-á por opção do contribuinte, mediante termo de adesão padrão protocolizado na

Divisão de Tributação, o qual fará jus ao regime especial de pagamento dos débitos de tributos municipais, incluídos no
programa, nos termos e condições previstas nesta Lei.

Art. 4º - O Programa de Recuperação Fiscal de Borda da Mata - REFIS terá vigência de 120 (cento e vinte dias) a contar
inicialmente na data de 31 de agosto de 2015, os débitos inclusos no respectivo programa, poderão ser quitados pelos
contribuintes optantes das seguintes formas:

I – 70% (setenta por cento) de redução dos juros de mora e da multa moratória, para os pagamentos efetuados em uma
única parcela no primeiro mês de vigência do programa;

II – 55% (cinquenta e cinco por cento) de redução dos juros de mora e da multa moratória, para os pagamentos efetuados
em uma única parcela no segundo mês de vigência do programa;

III – 40% (quarenta por cento) de redução dos juros de mora e da multa moratória, para os pagamentos efetuados em uma
única parcela no terceiro mês de vigência do programa;

IV – 30% (trinta por cento) de redução dos juros de mora e da multa moratória, para os pagamentos efetuados em uma
única parcela no quarto mês de vigência do programa;

Art. 5º- Os contribuintes que não optarem pelo pagamento em uma única parcela, nos termos do artigo anterior, poderão
parcelar seus débitos junto ao Município de Borda da Mata em até 36 (trinta e seis) meses, com redução de 15% (quinze por
cento) dos juros de mora e da multa moratória, observado o valor mínimo de R$ 30,00 (trinta reais) para cada parcela, no caso
de pessoas físicas e R$ 90,00 (noventa reais) para cada parcela, no caso de pessoas jurídicas.

§ 1º - A opção pelo Programa sujeita o optante a:
I – Confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados;
II – Expressa renúncia a qualquer ação ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos,

relativamente aos débitos incluídos no pedido de opção do contribuinte;
III – Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para ingresso e permanência no Programa;
IV – Pagamento regular das parcelas do débito consolidado;
§ 2º - Na hipótese de pagamento em atraso, as parcelas serão corrigidas pelos mesmos critérios previstos na legislação

municipal para o pagamento de tributos em atraso, sem prejuízo do disposto no art. 7° desta Lei.
Art. 6º - O contribuinte poderá incluir no Programa, eventuais saldos de parcelamento em andamento.
Art. 7º - O contribuinte será excluído do Programa, mediante ato do Secretário de Fazenda, na ocorrência de uma das

seguintes hipóteses:
I – Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;
II - Pela inadimplência por 02 (dois) meses consecutivos ou 04 (quatro) alternados, o que primeiro ocorrer relativamente

à quitação das parcelas;
III – Falência ou extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica, ou insolvência da pessoa física;
IV – Prática de qualquer procedimento que caracterize simulação ou sonegação de informações fiscais.
§ 1º - A exclusão do contribuinte optante pelo Programa, ou sua retirada mediante pedido próprio, implicará na exigibilidade

imediata da totalidade do crédito confessado ainda não pago.
§ 2º - Na exclusão ou retirada, a dívida retornará à sua situação anterior ao parcelamento, com acréscimos de atualização

monetária, juros de mora e multa moratória, deduzidas quantias eventualmente pagas em decorrência do parcelamento,
devidamente atualizadas, sendo o saldo devedor o objeto de imediata execução.

§ 3º - A exclusão ou retirada será motivada expressamente pelo Secretário de Fazenda.
Art. 8º - No caso de débitos já ajuizados, o contribuinte ficará responsável pelo pagamento das custas e demais despesas

processuais, inclusive os honorários advocatícios, se não for beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Art. 9º Os honorários pagos pelo contribuinte em virtude de cobrança judicial da Dívida Ativa e nas demais Ações

Judiciais, a título de sucumbência, pertencem aos Procuradores do Município e serão por eles levantados, nos moldes da
Lei 1.817/2.013.

§ 1º - O disposto no caput deste artigo tem validade inclusive para ações já ajuizadas e em andamento ou não.
§ 2º - Não será devido qualquer pagamento a título de honorários, quando efetuado acordo ou pagamento de débito pela

via administrativa, desde que não tenha sido ajuizada a respectiva ação.
§ 3º - Os honorários advocatícios de que trata o caput deste artigo serão partilhados equanimente entre os Procuradores

que compõem o conjunto de Procuradores Municipais.
§ 4º - Os honorários não constituem encargo do Tesouro Municipal, e serão pagos exclusivamente pela parte sucumbente

ou devedora, adversa ao Município nos feitos judiciais.
§ 5º - Os valores provenientes da arrecadação dos honorários de sucumbência serão depositados em conta aberta

especialmente para este fim.
Art. 10º - Qualquer que seja a hipótese do parcelamento, o pagamento da primeira parcela será no ato da assinatura do

termo de opção do Programa, sendo a guia devidamente quitada, apresentada no ato.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 04 de setembro de 2015.
Proposição de Lei nº 28/2015
“Institui a Festa do Distrito do Sertãozinho no Calendário Oficial de Eventos do Município de Borda da Mata/MG e dá

outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que ela aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a

seguinte Lei.
Art.1º Fica instituída, no Calendário Oficial de Eventos do Município, a Festa do Sertãozinho, realizada, anualmente, no

último final de semana do mês de setembro, com o objetivo de comemorar a fundação do Distrito do Sertãozinho.
Art.2º A programação da festa será divulgada nos veículos de mídia, bem como no portal da Prefeitura de Borda da Mata.
Art.3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,

suplementadas se necessário.
Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata, 04 de setembro de 2015.
Proposição de Lei nº 29/2015
“Institui a Festa Distrito do Cervo no Calendário Oficial de Eventos do Município de Borda da Mata/MG e dá outras

providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que ela aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a

seguinte Lei.
Art.1º Fica instituída, no Calendário Oficial de Eventos do Município, a Festa do Cervo, realizada, anualmente, no mês de

setembro, com o objetivo de comemorar a fundação do Distrito do Cervo.
Art.2º A programação da Festa do Cervo será divulgada nos veículos de mídia, bem como no portal da Prefeitura de Borda

da Mata.
Art.3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,

suplementadas se necessário.
Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata, 04 de setembro de 2015.

Vivalde Raimundo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

CRAS de Borda da Mata
encerra atividades de 2015

do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

No dia 13 de novembro, o CRAS
Sebastiana Marques de Borda da Mata
encerrou as atividades de 2015 do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos com uma festa no bairro Santa
Cruz. A antecipação deste encerramento
se deu devido ao corte de gastos da
administração municipal.

Para a realização da festa, o CRAS
contou com a colaboração de várias
pessoas e pode proporcionar as crianças

uma festa em que foram oferecidos
Cachorro Quente, Refrigerante, Bolo e
cada criança recebeu um saquinho
surpresa e um brinquedo.

A Coordenadora do CRAS, Marília
Sáber agradece toda equipe do CRAS e
aos colaboradores.  “A colaboração de
vocês foi fundamental. É muito bom saber
que não estamos sozinhos, que há quem
acredite no nosso projeto. E aguardem!
2016 promete,” finaliza Marília Sáber.

Flashes do
Encerramento

no Bairro
Santa Cruz:
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Prefeitura  de Borda da Mata realiza a maior
compra de luminárias de uma vez para

substituir nas ruas da cidade
Foram adquiridas cerca de 540 luminárias

A Prefeitura de Borda da Mata realizou
neste mês de novembro, a maior compra
de luminárias de uma  vez para substituir
nas ruas da cidade. De acordo com o
prefeito Edmundo Silva Júnior, essa
troca faz parte do Projeto Clarear
implantado pelo município e consiste em
trocar os braços curtos com lâmpadas
de mercúrio de 80 watts por braços
longos e lâmpadas de sódio com 150
watts.

Os serviços já estão sendo executados
e o Prefeito espera que até o dia 31 de
dezembro todas essas luminárias já
estejam trocadas.  “Se Deus quiser, até
o final do meu mandato, no ano que vem,
a Prefeitura não vai deixar nenhuma
luminária velha. Todas serão
substituídas”, afirma Edmundo. Troca de braços e luminárias

Obra de iluminação da MG 290 de um Portal
ao outro em Borda da Mata já está paga

Também o lado da Avenida João Olivo

Megale – Centro Cristo – já está paga

O  prefeito Edmundo Silva
Júnior diz que dentro das
melhorias de iluminação da
cidade, uma obra muito
importante para a cidade é toda
a iluminação da MG 290 que
corta a cidade de um Portal ao
outro. Nesta obra inclui os
postes e a extensão da rede,
assim com também o lado da
avenida João Olivo Megale que
não tem a iluminação. Segundo
o prefeito Edmundo, essa obra
já paga e no próximo ano será
realizada.

Borda da Mata  já ganha
enfeites de Natal

A Prefeitura de Borda da Mata já
começou a enfeitar as praças da cidade
para deixá-la em clima natalino. O
prefeito Edmundo Silva Júnior diz que
este ano começou um pouco antes,
justamente, devido a situação que o país
atravessa, com dificuldades na economia
e ele fez isso pensando nos

comerciantes e quem sabe melhorar as
vendas de Natal, já que é a melhor data
do ano para o comércio. “ A cidade
estando enfeitada, as pessoas já entram
neste clima de Natal  e pode alavancar
um pouco as vendas. È o que esperamos
com essa atitude da Prefeitura”, frisa
Edmundo.

Prefeitura de Borda da Mata vai licitar dia 10 de
dezembro a construção de mais um CEMEI na cidade

Mais um CEMEI(Creche do Próinfância)
será licitado pela Prefeitura de Borda da
Mata no dia 10 dezembro. O CEMEI que
será construído no bairro São Francisco,
utilizando metade do campo de futebol,
conhecido como “Campo do Buracão”
terá um custo aproximado de um milhão e
trezentos mil reais.

Na outra parte do campo, o Prefeito
Edmundo Silva Júnior informa que será
construída por outra administração uma
Escola em tempo integral que já consta
no Plano Municipal de Educação
aprovado este ano.

“Vale ressaltar que a construção deste
CEMEI, além de beneficiar nossas
crianças, vai valorizar  muito os imóveis
próximos, como aconteceu no CEMEI Ana
Cabral, em que alguns imóveis triplicaram
de valor” comemora o prefeito Edmundo
com o crescimento da cidade e melhorando a qualidade de vida das pessoas.

Para Prefeito Edmundo de Borda da Mata Folha
de Pagamento é a prioridade nº 1 do município

O Prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior, diz que reconhece que a
Prefeitura, como todo o país tem
enfrentado dificuldades para sanear suas
contas, mas ele afirma que está se
esforçando ao máximo para honrar todos
os compromissos assumidos pela sua
administração e pretende cumprir todos,
mas ele ressalta que os 612 funcionários
municipais são a prioridade no
recebimento de seus vencimentos, pois
além deles ter o direito assegurado, isso
reflete na economia da cidade. “Eu sei que
os funcionários, todos sem exceção, são
os que movem a administração municipal,
sem o esforço e a dedicação deles, seria
impossível administrar uma cidade com
responsabilidade e nesta fase difícil é a
hora de reconhecermos que eles merecem
receber em dia. Por isso digo que para
minha administração, a folha de pagamento será sempre a prioridade número um”, conclui Edmundo.

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

“ A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem;

 a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão;

a coragem a muda-las”. Santo Agostinho

O ministro do Superior Tribunal de Justiça Celso de Mello diz
que o eleitor é o melhor juiz de seu voto. Para ele, o cidadão

tem a prerrogativa de exigir candidatos íntegros e um governo
honesto, já que o sistema democrático permite a plena

informação da vida pregressa dos políticos. “Somente os
eleitores dispõem sobre o poder soberano de rejeitar

candidatos desonestos, mas essa Corte não pode ignorar o
principio da presunção de inocência”, afirmou sobre a

candidatura a cargos públicos de pessoas que não foram
condenadas, mesmo estando respondendo processo.

Leilão 02/2015.
Prefeitura M. de Camanducaia/MG. Objeto:

Venda de seus bens inservíveis: veículos e
sucata. Data: 17/12/2015 às 9:00 hs. Local:
Pça Beijamim Guilherme, Centro. Visitação:
Endereço: Rua Líbero Badaró, 258, Centro.

Os bens ficarão expostos dias 15/12 e 16/12 de
08 às 11 e de 14 às 16 hs. Realização: Isac
Vicente da Silva. Leiloeiro Oficial. Edital e

informações: www.isacleiloes.com.br
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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
PMMG

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

Política é igual TV sem controle remoto.
Se você não se levantar para mudar, vai
continuar assistindo o que não quer...

Indivíduo é preso portando réplica de Pistola 40
No dia 21 de Novembro, a Polícia Militar de Borda da Mata recebeu uma denúncia

anônima que  autores estavam em  atitude suspeita nas proximidades de um
Supermercado e que um deles estaria com um volume na cintura aparentando estar
armado. Imediatamente a PM deslocou ao local onde os autores foram abordados e
presos, juntamente com uma replica de uma PT.40 que estava com um dos autores. A
suspeita é que os mesmos cometeriam assalto a algum comércio utilizando a arma de
mentira.

Homem tenta roubar comerciante
obstruindo via com galho de árvore

No dia 19 de Novembro, por volta das 04 horas da manhã, a PM de Borda da Mata
foi acionada pela vítima que relatou que saiu da sua lanchonete com destino a
chácara que reside, e que ao chegar em uma ponte de madeira, notou que havia um
galho de árvore impedindo a passagem do veiculo, e que ao descer para fazer a
retirada do galho, um cidadão encapuzado, anunciou assalto. Neste momento a
vítima teria entrado em luta corporal com o autor que, em um desequilibro, caiu em
uma vala e evadiu em seguida sem lograr êxito no roubo. A PM está trabalhando em
busca de informações.

Três homens são presos no Distrito
do Cervo por tráfico de drogas

No dia 22 de novembro, durante patrulhamento na festa de Encontro de Carreiros,
no Distrito do Cervo, a Polícia de Borda da Mata abordou um indivíduo o qual estava
em atitude suspeita. Ao ser procedido a busca pessoal foi encontrado dentro do
bolso da camisa um plástico transparente contendo uma substância esbranquiçada
aparentando ser cocaína. O autor estava acompanhado de um segundo elemento, o
qual declarou que foi convidado para juntos usarem cocaína. Ambos, após serem
indagados, apontaram sem sombra de dúvidas quem seria o traficante que havia
vendido a droga para consumirem pela quantia de R$50,00. O terceiro elemento
(traficante) foi abordado e encontrado em seu bolso um “pino” verde, contendo uma
substância esbranquiçada aparentando ser cocaína. Diante dos fatos a PM deu voz
de prisão em flagrante delito aos autores, sendo os dois primeiros por uso e o
terceiro por tráfico de drogas. Todos foram levados para Delegacia de Polícia
juntamente com a droga apreendida.

Prevenção a furto de veículos:
Algumas simples medidas de precaução podem ter efeito muito mais eficaz do que

se pensa para inibir a ação de criminosos. Apesar de algumas dicas de segurança
parecerem óbvias e um pouco ultrapassadas, ironicamente, elas costumam ser muito
negligenciadas pelos proprietários de carros, e é exatamente nesses “vacilos” que
os criminosos encontram suas maiores brechas.

Pensando nisso, a Polícia Militar de Borda da Mata, listou algumas e principais
medidas preventivas contra roubos e furtos de veículos, lembrando sempre que a
Segurança Pública, apesar de ser obrigação do Estado, também é direito e
responsabilidade de todos. Confiram:

1) Use o bom senso ao escolher um local para estacionar:
É dispensável dizer que deixar o carro em um estacionamento fechado é sempre a

melhor opção para evitar os furtos e roubos. Mas, quando não houver alternativa e
for preciso parar o carro na rua, evite lugares ermos e de fraca iluminação. Estacionar
em ruas iluminadas, em frente a prédios e casas com câmeras de segurança pode
inibir a ação do criminoso. Ao estacionar o carro durante o dia, considere como esse
mesmo local pode ser durante a noite. Ruas de comércio, por exemplo, podem ser
extremamente movimentadas de dia e muito desertas fora do horário comercial.

2) Não deixe nada dentro do carro, nem mesmo uma sacola vazia:
Qualquer objeto pode ser confundido com um item de valor e atrair a atenção do

criminoso, até mesmo uma sacola vazia. Suportes de GPS, carregadores e afins também
não devem ficar à vista. Esses acessórios costumam ser vistos como evidências de
que o carro pode ter objetos de valor.

3) Não guarde documentos no carro:
Boletos bancários, cartões e correspondências podem ser usados pelos ladrões

para acessar sua conta ou planejar um roubo à sua casa. A carteira de motorista e o
registro do carro também não devem ficar no interior do veículo. Se o carro for
levado, em posse dos documentos, os criminosos podem ter mais facilidade para
vender e usar seu veículo.

4) Certifique-se de que o carro foi trancado:
É evidente que deixar o carro aberto é um prato cheio para os criminosos, mas esse

continua sendo um dos principais equívocos cometidos por motoristas. Mesmo em
uma parada rápida, em um posto, padaria ou ao banco, é muito importante trancar o
carro e fechar os vidros. Dois minutos são o suficiente para que o criminoso faça a
festa. E alguns criminosos ficam de plantão nesses lugares, apenas esperando que
os motoristas cometam algum deslize.

5) Utilize dispositivos de segurança visíveis :
Correntes de direção, chaves interruptoras e trancas de direção são alguns dos

dispositivos que podem desencorajar a ação do criminoso. E quanto mais visíveis
melhor. Eles podem não evitar que um criminoso mais experiente aja, sobretudo se
for exatamente o seu carro que está na mira. Mas eles podem ser muito eficientes
diante de ladrões casuais e mais oportunistas.

6) Utilize equipamentos modernos de segurança:
Bloqueadores, rastreadores e localizadores são alguns dos equipamentos de

segurança mais eficazes na prevenção a furtos e roubos. O bloqueador, em uma
tentativa de furto, bloqueia a ignição ou a bomba de combustível e informa por meio
de um alarme o telefone da empresa de monitoramento, para que cheguem na central
informações sobre o furto. O localizador informa onde o carro está localizado a partir
do momento que o motorista percebe que ele foi roubado e aciona a central de
monitoramento da empresa que vendeu o produto. E o rastreador, o equipamento
mais avançado entre os três, informa ao motorista onde o carro roubado está, tal
como o localizador, mas tem a vantagem de permitir a consulta da localização sem a
necessidade de ativar a central de atendimento.

7) Nunca deixe seu veículo passar a noite na rua. Guarde-a sempre na garagem e
mantenha portões e cadeados trancados. Investimento em câmeras de segurança e
alarmes também é uma ótima dica.

EM CASO DE FURTO, ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A
POLÍCIA MILITAR. ALGUNS MINUTOS PODERÃO SER DECISIVOS NA
LOCALIZAÇÃO OU NÃO DE SEU VEÍCULO.

Advocacia

 e Consultoria

Dr. João Paulo Coutinho de Moraes
OAB/MG 104.368

Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
OAB/MG 107.598

Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br
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PROERD forma mais  uma turma em Bom Repouso

O 59º Batalhão de Polícia Militar realizou no dia 17 de novembro, em Bom Repouso, a formatura dos alunos do 5º ano do ensino fundamental das escolas do município.
O evento teve a presença de autoridades, como Prefeito, Vereadores e representantes das escolas, e os alunos, estrelas que brilharam e fizeram do evento uma excelente festa.
A banda de música do 20º Batalhão de Polícia Militar abrilhantou ainda mais o evento com seus acordes.
Os instrutores do PROERD, 3º Sargento Clestian e Cabo Pareto, receberam grandes elogios dos professores, dos pais e principalmente dos alunos, que os consideram como amigos e espelho a serem

seguidos.
Os formandos, durante o evento, fizeram o juramento de se manterem longe das drogas e da violência, mas o ponto alto foi a entrada do leão DAREN e a do PM AMIGO LEGAL .Os mascotes do PROERD

fizeram a alegria da criançada.
A comunidade elogiou o evento, com destaque especial para a Policia Militar pelo PROERD.
PMMG

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

Câmara de Vereadores de Bom Repouso
aprova Projeto de Lei que pode reduzir

15% do valor da taxa de  iluminação pública
No dia 12 de novembro, foi aprovado

pelo Legislativo de Bom Repouso o
Projeto de Lei que Institui a
Contribuição para o Custeio do serviço
de iluminação pública prevista no Art.
149 da Constituição Federal. Isso reduz

a cerca de 15% no custo da taxa de
iluminação pública para toda
população. O Projeto será encaminhado
à CEMIG, e valerá a partir de Janeiro de
2016.

O Presidente da Câmara, Ederson dos

Santos mostra o projeto encaminhado
para Cemig e diz que cobrará agilidade
na execução. “Foi dedicado muito
empenho para fazer o projeto que tanto
cobramos ao lado do povo e logo sairá
do papel”, afirma Ederson.

Reunião da

Câmara de

Bom Repouso

que aprovou

este projeto

importante de

iluminação

pública

Bairro dos Bentos em Bom Repouso recebe melhorias

A Prefeitura
de Bom

Repouso
continua firme

na melhoria
dos bairros da
zona rural do

município.
Neste mês de
novembro, a

população que
está

recebendo
este benefício
é a do Bairro
dos Bentos.

Fotos:Ederson dos Santos

Deputado Duarte Bechir recebe
Presidente da Câmara de Bom

Repouso em seu gabinete em BH
No dia 16 de novembro,

mais uma vez o Presidente da
Câmara de Bom Repouso
Ederson dos Santos esteve
mais uma vez no Gabinete do
Deputado Duarte Bechir em
Belo Horizonte para tratar de
assuntos relacionado ao seu
município. O Deputado muito
agradecido pela visita disse
“Iniciamos os trabalhos dessa
semana recebendo a visita do,
sempre presente, vereador
Ederson Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bom Repouso”.

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL
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ESF e EMATER de Tocos
 do Moji realizam palestra

para os agricultores
A Estratégia Saúde da Família de

Tocos do Moji realizou juntamente com
a EMATER no dia 19 de novembro, no
Distrito Fernandes,  palestra voltada
para os agricultores sobre  “Os
malefícios dos agrotóxicos”. A palestra,
ministrada pela Dra. Roselaine Alves S.
Candeias,  procurou alertar os
agricultores sobre os devidos cuidados

no manejo de agrotóxicos e descarte das
embalagens salientando a importância
da utilização dos EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual), orientou sobre os
malefícios dos agrotóxicos para saúde e
as morbidades ligadas a ele e
demonstrou a maneira correta de
lavagens dos alimentos para retirada
dos produtos.

Palestra sobre

Agrotóxicos

Equipe de Futsal Feminino da Escolinha União
Bordamatense vence campeonato em Ouro Fino

A equipe de futsal feminino da
Esco l inha  de  Fu tebo l  União
Bordamatense  fo i  campeã  do
Campeonato da Rádio Difusora em
Ouro Fino na final realizada no dia
16 de novembro.. Dentro de seis
meses ,  a s  men inas  meses
disputaram dois campeonatos de
futsal e venceram os dois.

“Parabéns as meninas pelo mérito,
e ao professor Tiago Lopes que teve
a  in ic i a t iva  de  monta r  o  t ime
feminino em Borda da Mata”, diz
Pirina, um dos responsáveis pela
Escolinha.

A Chefe  do Depar tamento  de
Esportes, Regina Maria Moreira
acompanhou o evento juntamente
com os Integrantes da equipe e
também com o  Professor  de
Educação Física, Totonho.

Equipe de Futsal da União Bordamatense
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Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando aparece
saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado
onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino
certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também vale
lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do mês.

Memorial “Nossa Gente” de Borda da
Mata homenageia João Borges Filho

O Memorial “Nossa Gente” localizado no hall de
entrada da Prefeitura de Borda da Mata homenageia
João Borges Filho (Zico do Couto), pai do Luiz Roberto
Borges (Beto Fuscão Preto) e tio-avô do Chefe do
Departamento de Compras da Prefeitura, Léo Guimarães.

Zico do Couto morou por quase 25 anos na fazenda
do ex-prefeito Dr. Francisco Martinho de Melo Júnior
(Xikito) e foi pioneiro no bairro Nova Borda onde
adquiriu terreno no ano de 1978. Exemplo de pai
amoroso, sempre viveu em uma grande união familiar.
Lavrador que sempre cuidou da terra com muito esmero,
deixou um legado de muito zelo com a natureza.

A cerimônia de lançamento da exposição de fotos de
Zico do Couto no Memorial “Nossa Gente”, no dia 18
de novembro, contou com a presença do Prefeito
Edmundo, Vereador Jorge Pereira, da viúva Dona Zelma
Brandani Borges e dos filhos Luiz Roberto (Beto),
Hailton, Dimas, Irma e Wilma, além da neta Josiane e do
sobrinho Wagner do Couto.

Zico do Couto e sua esposa D. Zelma

Memorial Nossa Gente  Visitantes no Memorial Nossa Gente

Prefeito Edmundo com D. Zelma Brandani Borges Vereador Jorginho e Léo Guimarães

 Família de Zico

do Couto
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I Quadrangular de Futebol Society
Veteranos em Borda da Mata
Foi  rea l izado  no  Campo do

Buracão em Borda da Mata, o I
Quadrangular de Futebol Society
Veteranos, com a participação das
equipes da Santa Rita, Santa Cruz,
União  Bordamatense  e  Nossa
Senhora de Fátima. Foi feito o sorteio

onde realizou os confrontos:
Nossa Senhora de Fát ima x
União Bordamatense e  Santa
Rita x Santa Cruz. A final foi entre
União Bordamatense x Santa
Cruz, e o Campeão foi o  União
Bordamatense.

União

Bordamatense

Nossa Senhora

de Fátima

Festival de Handebol
Feminino, Infantil e Kadete

 em Cachoeira de Minas

No Festival de Handebol
Feminino, Infantil e Kadete na cidade
de Cachoeira de Minas, teve
participação da Equipe de Borda da
Mata no mês de outubro. As equipes

foram acompanhadas pelos
Professores de Educação Física,
Professor Totonho e Professora e
Chefe do Departamento de
Esportes, Regina Maria Moreira.

3ª Festeja de Bom Repouso
Dias 10, 11, 12 e 13 de Dezembro

Dia 11

Bruno e Barreto

Dia 12

Banda 5ª Avenida

Dia 13

Trio do Brasil

Venham comemorar o Aniversário de
nosso município conosco!!!

Realização: Apoio:

Dia 10

Du e Michel


