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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

“Celebre o nascimento de Jesus

agradecendo a Deus por tudo e

deixando o amor renascer no seu
coração.”  Feliz Natal e Próspero

Ano Novo, são os votos da Câmara
Municipal de Borda da Mata
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2018

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

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Tocos do Moji comemora
aniversário de emancipação

política no dia 29 de dezembro

No final de ano, o município de Tocos
do Moji fica em festa por alguns dias,
pois além do Réveillon, o município
comemora o aniversário de
emancipação política e administrativa
no dia 29 de dezembro.

Este ano, desde o dia 29 até o dia 31
de dezembro, haverá shows na Praça
Central e, claro, contando com a

brilhante apresentação da Lira
Tocosmojiense que vem encantando as
pessoas em todas as cidades que
apresenta. A Prefeitura convida todos
os munícipes e turistas a visitarem as
belezas naturais de Tocos do Moji e
participarem deste momento de
confraternização tão importante para
seus cidadãos.

Escritor Dr. Gustavo Dantas de Melo
de Borda da Mata lança sua 4ª obra literária

Na noite de 28 de dezembro,  na Casa
do Compadre, o Procurador de Justiça
aposentado, Dr. Gustavo Dantas de
Melo, lançará, oficialmente, o seu novo
livro “GARIMPANDO CORAÇÕES”.
É uma coleção de estudos, reflexões,
crônicas, poesias, poemas, versos,
trovas, quadras e pensamentos que
brotam dos sentimentos mais íntimos
vividos pelo ser humano.

O seu filão, diz o escritor, “se
encontra no mais profundo da alma e
do coração”. Daí o título da quarta
obra do escritor bordamatense.

O Tribuna Popular, agradecido pelo
convite, cumprimenta o advogado, Dr.
Gustavo Dantas de Melo, por mais esta
realização em sua carreira jurídica e
cultural.

Prazerosamente, traz à lume crônica
que faz parte de seu novo livro
(páginas 173/174).

SOLUÇÃO A LONGO PRAZO
(Gustavo Dantas de Melo)

Leitor amigo, ainda no século
passado, em maio de 1.999, quando era
diretor do “Jornal A Cidade”,
publiquei matéria de minha lavra.
Apesar do decurso de vários anos,
continua com sabor de atualidade.

É o retrato do Brasil de hoje,
massacrado pela corrupção
escancarada nos escândalos apurados
pela “Operação Laja Jato”.

Desde os tempos da escola primária,
aprendemos que o Brasil é um país
“gigante”, porém, “deitado
eternamente em berço esplêndido”. De
fato, somos um país continental, de
imensas e incalculáveis riquezas
naturais e terras cultiváveis. Não temos
vulcões, nem sofremos as
conseqüências da fúria de furacões,
abalos sísmicos, ódios, conflitos,
revoluções e guerras.

A despeito de todo esse potencial
fabuloso, das condições favoráveis da
natureza e ainda favorecidos pela
índole pacífica de nossa gente, o Brasil
não acorda do sono que o entorpece.
Permanece deitado e não se levanta
nunca, apesar do berço esplêndido.

Por que não são convenientemente
exploradas essas terras e riquezas
naturais?

Por que não se consegue extrair
delas os recursos para pagar nossas
dívidas externa e interna?

- É que uma nação onde a corrupção
se escancara acintosamente nos altos
escalões do governo, favorecendo
banqueiros e poderosos; onde os
políticos não abrem mão de suas
mordomias, superfaturam obras e
extorquem dinheiro até de miseráveis
camelôs; onde mesmo juízes cometem

e s c â n d a l o s
vergonhosos,
parece não
h a v e r
salvação. A
lição do
s a u d o s o
jurisconsulto
Rui Barbosa
continua com o
sabor de
i n d i s c u t í v e l
atualidade:

“... De tanto

v e r

agigantarem-

se os poderes

nas mãos dos

maus, o homem

chega a

desanimar-se

da virtude, a

rir da honra e

a ter vergonha

de ser

honesto”.
Nossa dívida

externa fica
cada vez maior,
apesar dos juros pagos em dolorosa
sangria de recursos que diminui os
orçamentos da União, Estados e
Municípios. Em conseqüência, os
programas de saúde, educação,
transporte e assistência social são
sacrificados e, não bastasse isso, o
sofrimento do povo aumenta, porque
o governo obriga empresários,
funcionários e assalariados a pagar a
conta e cobrir todos os rombos dessa
orgia de gastos públicos. Não há
política econômica por mais eficiente
capaz de tapar o ralo da corrupção, por
onde escorre o dinheiro do nosso país.

Até quando vamos ouvir falar em
crise, falências, favorecimentos,
corrupção, escândalos e impunidade?
Haverá remédio para o mal de que
padece o Brasil?

- Acredito, sinceramente, que não há
solução de curto prazo. A doença é
crônica e a engrenagem política,
cancerosa e podre, cheira mal. A cura
só virá a longo prazo. É um problema
de educação, de formação do cidadão
brasileiro, de modo a se conseguir uma
mudança de  mentalidade .  O
surgimento de um novo Brasil, com
políticos e governantes honestos, é
tarefa de muitos anos de trabalhos de
pais, professores, educadores e
homens de boa vontade, forjando
cidadãos honestos, de elevado padrão
cívico e moral.

Infelizmente, no Brasil vigora a
famosa “Lei de Gerson”. A mentalidade
do brasileiro é a de “levar vantagem
em tudo”. Não importa que o governo

de qualquer nível fique onerado,
desde que o favorecido possa
alcançar algum proveito, e - quem
sabe - dividir com outro uma parte do
benefício indevidamente conseguido.

Do jeito que a política é feita em
nosso país,  com as famosas
barganhas “toma lá, dá cá”, “voto se
você me der isto ou aquilo”,
promessas de empregos e outras
benesses, tantas vezes afastando os
mais competentes,  não se pode
esperar governo honesto e criterioso.
A prática de favorecimento aos
poderosos é a paga da cobertura dos
gastos da campanha política. Por isso
que banqueiros sempre mandaram e
mandam em nosso país.  O
superfaturamento de despesas e
obras,  a  “caixinha” e outros
expedientes escusos nada mais são
do que meios de recuperação do
dinheiro investido na compra de
votos.

Quando isto vai acabar?
- Só quando a honestidade for a

regra de ouro prat icada por
governantes e governados. Quando
cada cidadão se conscientizar de que
o seu voto é questão de honra.
Quando não houver promessa,
vantagem ou dinheiro capaz de
comprá-lo.

O Brasil tem jeito, mas, como é muito
difícil mudar tudo isso, a solução só
virá a longo prazo.

Borda da Mata,
10 DE MAIO DE 1999.

Tocos do Moji
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Primeira Parada de Natal de Borda da Mata
inicia programação especial de dezembro

Campanha do comércio local e lançamento de

Festival de Arte marcam mês de dezembro

Para atrair o turista que vem a Borda
da Mata principalmente a negócios e
cativar os consumidores locais, o
comércio local juntamente com a
Prefeitura e a Associação Comercial do
município organizaram duas ações
inéditas: a 1ª Parada de Natal no dia
07/12, quinta-feira, pré-feriado

municipal e a campanha “Comércio
Local Premiado”. A Parada de Natal
aconteceu às 20h com a chegada do
Papai Noel em Borda da Mata. Uma
carreata nas principais ruas e avenidas
e chegada no Coreto na Praça Nossa
Senhora do Carmo, onde aconteceu
uma cantata, sorteio de brindes e o

encontro com o Papai Noel. Neste dia,
as luzes natalinas das praças se
acenderam e teve início a campanha
“Comércio Local Premiado”, em que os
consumidores concorrem a diversos
vale-compras durante o mês de
dezembro. O sorteio acontece no dia
30/12.

Festival de Arte de Borda da Mata (Festar)
vai ter cinco edições em 2018

A Prefeitura lança no dia 23/12 o
FESTAR – Festival de Arte de Borda da
Mata, evento que vai acontecer cinco
vezes por ano com datas e temas pré-
definidos, em diferentes pontos da
cidade, de modo a divulgar a produção
cultural bordamatense aos moradores e
turistas. O lançamento do FESTAR no
dia 23 de dezembro vai ter três
apresentações: um solo de voz e violão,
um coral e uma banda, todos com artistas
locais. Nesse dia, vai ser apresentado
também o Calendário Oficial de Eventos
2018 para que tanto os moradores,
quanto comerciantes, setor de
hospedagem, de alimentação e de lazer
se programem para receber os turistas
ao longo do ano.

Cada uma das cinco edições do
FESTAR vai contar com um tema. O
primeiro é o Festar Gastronômico que
acontece durante o mês de janeiro de
2018, com o concurso “comida de
boteco”. As inscrições para os bares
participarem acontecem de 4 a 14 de
dezembro. No decorrer do ano,
acontecem o Festar Pôr do Sol em junho,
o Festar Extreme em setembro, o Festar
Literatura em novembro e o Festar Natal
em dezembro.

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 com duração média de
oito horas por dia de festival.

Festar Gastronômico acontece
durante janeiro em Borda da Mata

com o concurso “comida de boteco”
O primeiro Festival de Arte de Borda

da Mata em 2018 é o Festar
Gastronômico que acontece de 02 de
janeiro a 02 de fevereiro com o
concurso “comida de boteco”. Os
estabelecimentos podem inscrever um
prato/petisco no período de 4 a 14 de
dezembro. O regulamento e a ficha de
inscrição estão disponíveis no site
www.bordadamata.mg.gov.br.

Cada estabelecimento interessado vai
escolher um prato tradicional ou criar
um desde que este seja incluído no
cardápio para servir aos clientes que
vão avaliar o petisco de acordo com
cinco quesitos (sabor, apresentação,

atendimento, higiene do local e bebida
gelada). Além do público, uma comissão
de jurados também vai experimentar e
avaliar os petiscos do concurso.

Durante o mês de janeiro, cada
estabelecimento participante vai ter um
dia de “ponto de encontro”, calendário
que será divulgado para que os
moradores e turistas possam degustar
os petiscos mais famosos de cada bar. O
sorteio dos dias de cada
estabelecimento participante acontece
no dia 15/12.  O resultado sai no dia 02/
02 com a festa de encerramento no bar
ganhador do Festar Gastronômico –
edição 2018.

Professores da Rede Municipal de Borda
da Mata conhecem novo material do Sistema

Name e encerram módulo de formação
Professores representantes da

Educação Infantil e supervisores da
Rede Municipal de educação se
reuniram no dia 29/11 para apreciação
do novo material para a Educação
Infantil do sistema de ensino Name,
ministrado pelo coordenador
pedagógico do sistema, Pedro

Ravagnolli Júnior. Os profissionais
analisaram o material e apontaram
sugestões. O material foi aprovado por
todos.

No dia 29/11, encerrando as
formações nos módulos da Rede
Municipal de Borda da Mata, 2017, os
professores tiveram a oportunidade de

se beneficiarem da experiência e
conhecimento da mestre em
Educação, Jane Haddad com o tema “O
que quer a escola? Novos olhares
possibilitam a construção de novas
práticas”. Foi um momento para o
professor refletir sua prática em meio a
uma educação contemporânea. 

Encerramento do módulo de formação e conhecimento do novo materail do Sistema NAME

A próxima edição do jornal Tribuna Popular será dia 15/01/2018.
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 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

“Desejo que neste Natal a luz do Menino
Jesus ilumine seus caminhos para que jamais
se sinta sozinho ou perdido nessa maravilhosa

jornada que chamamos de vida.”
São os votos de Waldir Gomes Bonifácio(Dil)

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

“Que Jesus possa estar cada dia mais
presente em sua vida. Feliz Natal!”

A próxima
edição do

jornal
Tribuna
Popular
será dia

 15/01/2018.
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“Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar
o amor e semear a esperança. Tenha um Feliz

Natal e um Ano Novo repleto de realizações!!!

“Muitas vezes nos esquecemos do
real significado do Natal, o

nascimento de Jesus! Que o espírito
natalino traga, de uma vez por

todas, a fé inabalável daqueles que
vivem em Cristo!” Feliz Natal e um

Próspero Ano Novo a todos
Tocosmojienses, são os votos de
Toninho Rodrigues e Zé Armando.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

“O milagre natalino está no desejo de cada um de ser

feliz. Milagres existem sim, principalmente com tamanha
benção de Deus, muitas glorias, conquistas e emoções

podem ser realizadas, pois o Natal está chegando!
Faça seus desejos e acredite em todos eles, pois estão

prestes a se concretizarem nesta noite especial. Que
seu Natal seja um verdadeiro milagre de alegrias ao

lado das pessoas que ama.”

ESF e CRAS de Tocos do Moji realizam
atividades para os homens sobre o Novembro Azul

A equipe Estratégia Saúde da Família
de Tocos do Moji, em parceria com
CRAS, realizaram no dia 27 de novembro
na Câmara Municipal no período
noturno algumas atividades para os
homens, sobre o Novembro Azul, que é
dedicado a prevenção ao câncer de

próstata. Iniciou-se com solicitações de
exames de rotina, antopometria e
encerrou - se com uma palestra
ministrada pelo Drº.  Rogério Grande
Mendes, quando ele focou alguns temas
como a importância da alimentação
saudável, saúde do trabalhador, as

doenças que mais atinge os homens, a
importância da prevenção das doenças,
maneira de como prevenir as doenças,
prática de atividade física, câncer de
próstata, câncer de pele, violência,
acidentes entre vários outros temas
relevantes. 

Atividades do
Novembro

Azul em
Tocos do Moji

Grupo de Gestante – Tocos do Moji

Novembro azul teve a participação
da família  em Tocos do Moji. Houve

uma Palestra realizada pelo
nutricionista Alan, focando a
importância da amamentação.

Grupo Viva a Vida Caminhando
Tocos do Moji

Grupo da caminhada “Viva Vida Caminhando.”  Cuide da
sua saúde, pratique atividade física. Venham participar

conosco. Encerramos o mês de novembro com atividades com
fisioterapeuta Luiz Henrique, realizando alongamento dos

participantes antes de iniciar a caminhada.  
Shirley Pereira

Enfermeira

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

“Feliz Natal! Desejo que você celebre este dia com
todos com seu familiares e seja muito feliz”

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
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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

“Feliz Natal, que em seu lar
reine paz, amor e união”

Motocicleta é abandonada em via pública
e recolhida ao pátio credenciado do Detran

A Polícia Militar de Borda da Mata recebeu uma ligação de uma pessoa relatando
que havia um veículo estacionado em cima da calçada e que já fazia uns 30 dias que
alguém havia abandonado. Segundo o relato do Sr. JRS que um cidadão não
identificado estacionou uma motocicleta em cima da calçada no bairro Santa
Terezinha há aproximadamente uns 30 dias, não disse nada pra ninguém e saiu
tomando rumo ignorado. A providência policial foi a remoção do veículo por
abandono em via pública e encaminhado ao pátio credenciado.

Duas pessoas presa e apreendida
em flagrante por uso de drogas

A Polícia Militar de Borda da Mata, durante patrulhamento no centro da cidade,
abordou o cidadão LASF juntamente com o menor LCSL, ambos no interior de um
veículo em atitudes suspeitas, ao abordar notou-se forte cheiro semelhante ao de
maconha, ao perguntar para ambos se estavam usando drogas, ambos disseram
que sim e que são consumidores de maconha. Ao ser procedida busca no veículo,
foi localizado em cima de um painel, um cigarro com substância análoga a maconha
sendo que o menor afirmou que este era de sua propriedade e que havia chamado
seu amigo para fumar um “baseado”. Segundo a versão de LCSL disse que adquiriu
a droga na cidade de Pouso Alegre por um valor de R$ 10,00. Os militares após
abordagem deram voz de prisão e apreensão aos envolvidos, sendo feito contato
com o genitor do menor que acompanhou a ocorrência.

Blitz “Lei Seca” no Cervo
A Polícia Militar de Borda da Mata, durante operação blitz de trânsito no Distrito

do Cervo, abordou o condutor do veículo, Sr. LVS, sendo solicitado os documentos
de porte obrigatório e este apresentou somente o CRLV 2017 e informou ser que
não possui CNH. Ao ser convidado para a se submeter ao teste etilométrico, recusou-
se, foi então, concedido tempo suficiente para a apresentação de condutor habilitado
para a retirada do veículo, oportunidade em que foi oportunizada nova chance para
que se submetesse ao teste etilométrico, contudo, novamente se recusou. O
condutor alegou ter feito uso de bebidas alcoólicas, por isso, não se submeteria ao
teste, apresentando condutor habilitado da confiança dele para a retirada do veículo.
O veículo foi liberado para condutor devidamente habilitado, DAV devidamente
habilitado, apresentado pelo condutor, sendo lavrados 2 autos de infração de
trânsito.

Policial Militar de Borda da Mata
 e Equipe “Pangaré Run”  realizam
Evento Solidário em Tocos do Moji

Soldado PM Ricardo Brant de Borda da Mata, Polícia Militar, equipe “pagaré
run”, comerciantes, CRAS de Borda da Mata realizaram no último dia 03/12/2017 em
Tocos do Moji/MG, o “4º Evento solidário em apoio a APAE e creche de Borda da
Mata”, onde o evento foi realizado com sucesso, trazendo atletas de toda região e
até de outros Estados. Ao final a equipe de Pouso Alegre venceu a etapa e a Creche
Municipal e APAE de Borda da Mata, foram beneficiadas com diversas caixas de
leite que foram arrecadadas no evento. Destaca-se a vontade dos envolvidos em
prol de uma justa causa.
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Reunião entre a Rede de
Comerciantes Protegidos e a

Polícia Militar de Borda da Mata
No dia 06 de dezembro, às 20h, no

salão da Câmara Municipal de Borda da
Mata, reuniram-se a Polícia Militar,
Comerciantes, Consep, Poder Público
Municipal e convidados, para trataram
do projeto de monitoramento por
câmeras e do lançamento da operação
natalina a ser realizada nesta cidade. A
reunião foi de suma importância para o

estreitamento entre a Polícia, Poder
Público Municipal e Comerciantes, onde
foram tratadas diretrizes para o
melhoramento da segurança pública no
município. A Polícia Militar de Borda da
Mata convida a todos comerciantes que
queiram fazer parte desta rede de
proteção, procurarem no quartel desta
cidade para aderirem ao projeto.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!
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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

“Chegou a época mágica do ano, de luz, alegria
e ter a família reunida em festa e harmonia.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!”

Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos promove VI Feira Literária

Durante o dia 24/11, a Escola
Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos (Bairro Santa Rita) abriu as
portas para visitação dos pais,
comunidade escolas e alunos das demais
escolas municipais durante a VI Feira

Literária. Alunos e professores
produziram apresentações, peças
teatrais, desenhos, poesias e maquetes
baseadas em histórias literárias. As dez
turmas da escola apresentaram os
trabalhos estudados em sala de aula.

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)

F E L I Z  2 0 1 8 ! ! !
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 17/2017

“Concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais de Borda da Mata e dá outras

providências”.

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 a revisão geral anual, prevista no Artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal da República, Artigo
85 da Lei Municipal 1.611/2010 com alteração dada pela Lei 1.931/2016, na proporção de 5 % (cinco por cento) sobre os
vencimentos de todos servidores públicos municipais de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 1º de maio de 2017.
Borda da Mata, 24 de maio de 2017.

JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 18/2017
“Autoriza o Poder Legislativo de Borda da Mata a conceder reajuste no Vale Alimentação aos servidores da

Câmara Municipal e dá outras providências”.

O 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 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 da
Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, passando o valor mensal para R$ 200,00 (duzentos reais)
cada.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aprovação desta Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 24 de maio de 2017.

JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 19/2017
“Altera a tabela de vencimentos prevista no Anexo V da Lei Municipal 1.609/2010 que trata do Plano de Cargos,

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Borda da Mata/MG”.

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 – Altera a tabela de vencimento dos servidores públicos municipais cadastrados nos níveis de vencimento VE
I, VE II e VE III, passando a vigorar conforme o Anexo I da presente Lei.

Art. 2º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1º de maio de 2017.

Borda da Mata, 24 de maio de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 171818181818

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

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.

“Chegou a época mágica do ano, de luz,
alegria e ter a família reunida em festa e

harmonia. Feliz Natal!”

O artigo da professora e supervisora
da Rede Municipal de Educação de
Borda da Mata, Jaqueline Pereira Silva,
tratou sobre os impactos no processo
educacional na Rede Municipal de
Borda da Mata por meio da análise da
Avaliação Nacional do Aprendizado a
partir do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC),
curso do Ministério da Educação
ministrado aos professores nos anos de
2013 e 2014.

A publicação é do Ministério em
parceria com a UFOP (Universidade
Federal de Ouro Preto), universidade
que coordenou o PNAIC no sul de
Minas. A publicação reúne sete artigos
norteadores de alfabetização infantil. De
acordo com Jaqueline, o trabalho
publicado é resultado da conclusão do
curso de pós-graduação em Gestão da
Educação Municipal Pública pela
Universidade Federal de Uberlândia, o

Professora da Rede Municipal de
Borda da Mata tem artigo publicado
em livro do Ministério da Educação

qual reuniu os estudos e resultados do
curso em Borda da Mata.

De acordo com a professora Jaqueline
“com os dados e gráficos, pude
comprovar que o PNAIC teve um
impacto muito positivo no município,
principalmente pela mudança na prática
pedagógica dos professores. O material
interdisciplinar em linguagem e
matemática ajudou no ensino e no
desenvolvimento de habilidades em sala
de aula.”

O PNAIC é um curso para os
professores da rede pública, o qual
afirma o compromisso de que todas as
crianças estejam alfabetizadas até os
oito anos de idade, ao final do 3º ano do
ensino fundamental. Aos oito anos, as
crianças precisam ter a compreensão do
funcionamento do sistema de escrita; a
fluência de leitura e o domínio de
estratégias de compreensão e de
produção de textos escritos.

Professora Jaqueline

Time de Futsal Feminino de Borda da
Mata vence Copa Vale da Eletrônica

Campeãs invictas na Copa Vale da Eletrônica em Santa Rita
do Sapucaí, as jogadoras do time de futsal de Borda da Mata
conquistaram quatro vitórias e um empate, marcaram 19 gols e
sofreram 11. A final disputada no dia 03/12 deu o troféu às

borda-matenses.
As atletas

Vanessa Silva,
Pauline, Kamila,
Carla, Edna
Maria, Emily,
Jeniffer, Ana
Eliza, Lidiane,
J e s s y c a
Eduarda, Jessica
e Mileni Silva
treinam com o
técnico Tiago
Lopes, com o
auxiliar Luiz
Rafael e apoio de
Ana Cláudia.

Equipe de Futebol Masculino de Borda da Mata
conquista vice-campeonato em Santa Rita do Sapucaí
A equipe masculina sub12 ficou em

segundo lugar na competição de campo
da Copa de Santa Rita do Sapucaí. Com
uma boa campanha, dos cinco jogos, o
time venceu quatro e empatou um jogo.
A final foi disputada nos pênaltis, depois
do empate de 3x3 com a equipe Nova
Cidade de Santa Rita do Sapucaí. O
resultado de 3x4 deixou Borda da Mata
com o vice-campeonato, motivo de
muito orgulho para os atletas e para os
treinadores, funcionários da Prefeitura
de Borda da Mata.

Equipe de Futebol
Masculino de Borda
da Mata que
conquistou o vice-
campeonato em
Santa Rita do
Sapucaí

Governo do Estado de Minas deve
quase R$850 mil para a Saúde e

Apae de Borda da Mata
Os repasses estaduais para

manutenção dos serviços de saúde
prestados pela Secretaria Municipal
de Saúde de Borda da Mata e também
para a Apae estão atrasados e já
totalizam quase R$ 850 mil. Para o
Município, a dívida totaliza mais de
R$700 mil (R$739.632,32) e para a Apae
o valor de repasse em atraso é de
pouco mais de R$100 mil
(R$106.436,23).

Sem estes repasses, a Prefeitura

precisa suprir as necessidades básicas
com recursos próprios, o que acarreta
a diminuição de investimento em
outras áreas. De acordo com o prefeito
André Carvalho Marques, apesar das
dificuldades financeiras durante o ano
de 2017, a Prefeitura investiu 31,15%
da arrecadação municipal em saúde,
mais da metade do que o exigido que é
de 15%, o que significa quase R$10
milhões de reais aplicados nos
serviços de saúde de Borda da Mata.

 

Anuncie no
Tribuna Popular
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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

São os votos da Administração
Municipal de Bom Repouso a

todos os munícipes.

“Neste Natal de 2017 e no Ano Novo de 2018

compartilho meus votos de felicidade e
agradecimento por tudo que consegui ao longo
deste ano que já está acabando e faço meus
votos de felicidades e muita prosperidade as

pessoas com quem quero compartilhar

minha vida nesta nova jornada que
se inicia no dia 1º de janeiro.”

Marcela Mary dos Santos Monteiro

Campanha de Prevenção ao Combate
do Câncer de Próstata em Bom Repouso

No dia 25 de novembro, em Bom Repouso, houve a Campanha para
coleta do exame de PSA (exame de sangue) para os homens de todo
município com faixa etária a partir de 40 anos.

 A coleta iniciou às 7h  com término às 10h da manhã no ESF Nossa
Senhora do Rosário ( ESF de cima) e ESF Dr. Pref. Antonio Francisco
de Melo ( ESF de baixo).

 O município ofereceu gratuitamente 50 exames em cada Unidade de
Saúde e o restante pagou uma taxa de 17 reais.

Campanha de
Coleta para fazer
exame do PSA em
Bom Repouso

Morumbi é campeão do 3º Campeonato de Rua de Tocos do Moji
No  dia 2 de Dezembro aconteceu a final do 3º campeonato peladas  de rua de Tocos do Moji, que

teve início no mês de Outubro com cinco equipes: Centro, Barreiro, Lage, Morumbi e Santa Cruz.
Depois de estar perdendo por 2 a 0 a Equipe do Morumbi venceu de virada a equipe da Lage pelo

placar de 3 a 2, sagrando-se campeã do 3º Campeonato de rua.  O melhor jogador do campeonato
foi o atleta Heleno, o artilheiro, Gustavo e o Melhor Goleiro, Victor.

O Prefeito Toninho Rodrigues e o vice José Armando entregaram os troféus e medalhas aos
campeões e vice.

Eles agradecem o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

“Que este Natal encha os nossos corações de

amor e paz.” São os votos de Jorge Pereira Filho.



1010101010    TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR

São os votos de

Carlão Eventos

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

Equipe Bike Adventure de Borda da Mata  participa
do Rock Bike Brasil de XCO em Cambuquira

No dia 03 de dezembro,  a equipe Bike Adventure, de Borda
da Mata,  participou do Rock Bike Brasil de XCO, em
Cambuquira/MG.

Todos os 04 ciclistas de Borda da Mata subiram no pódio
nesta corrida de MTB.

Lucas Bento (primeiro colocado na sub25); José Roberto
(segundo colocado na juvenil); Ramirez (segundo colocado
na sub40); Rodrigo “boy” (terceiro colocado na sub 40).

Fundo do Ministério Público e Prefeitura realizam projeto de
qualificação profissional em Borda da Mata com 17 cursos

O Fundo Especial do Ministério
Público (Funemp) vai custear o projeto
de qualificação profissional “Qualifica
Borda da Mata”, o qual será executado
pela Prefeitura Municipal, por meio de
parcerias entre os Departamentos de
Administração e Finanças, de
Desenvolvimento Social e de Educação
com a fiscalização da Promotoria de
Justiça de Borda da Mata. As
instituições de ensino Senai e Senac
vão ministrar 13 cursos e quatro
workshops no decorrer de três anos. O
projeto conta ainda com o apoio da
Polícia Militar.

O objeto do convênio é o
atendimento às famílias em situação de

risco e vulnerabilidade social. Caso as
vagas não sejam completadas pelo
público-alvo, estas serão abertas a toda
a população. Cerca de 900 pessoas vão
ter a oportunidade de obter
qualificação profissional para inserção
no mercado de trabalho. De acordo com
o promotor de justiça da Comarca de
Borda da Mata, Sérgio Brito Ferreira,
“em se tratando de projeto que jamais
foi realizado no Município de Borda da
Mata, financiado pelo Fundo Estadual
do Ministério Público de Minas Gerais
com recursos repassados pelo
Ministério Público do Trabalho, espera-
se que todos os atores envolvidos na
sua execução aproveitem essa

oportunidade de ouro para promover a
capacitação de jovens e pessoas que
se encontram em situação de
vulnerabilidade social, fornecendo-lhes
a possibilidade de levarem vida mais
digna e fundada nos valores do
trabalho. Quanto aos menores que
serão integrados ao programa, esta
certamente será uma chance para que
aprendam um ofício, garantindo-lhes
uma perspectiva de futuro mais
promissora, e se afastem dos vícios do
alcoolismo e das drogas.”

O investimento de R$ 346.440,00,
custeado pelo Funemp, conta com a
contrapartida da Prefeitura na cessão
dos espaços para a realização dos

cursos, além da gestão e logística. Para
o prefeito André Carvalho Marques,
“os cursos profissionalizantes além de
garantir às famílias o acesso ao
mercado de trabalho, vão contribuir
para o desenvolvimento econômico
sustentável de Borda da Mata, pois
com mão de obra qualificada, a
população e os visitantes ganham com
a geração de emprego e renda” , e ainda
complementa “um grande avanço para
Borda da Mata participar deste projeto,
todos os parceiros envolvidos estão
empenhados em garantir o aprendizado
e deixar um legado para as quase mil
pessoas que vão ter um ofício no
decorrer dos próximos três anos”.

O primeiro curso ministrado pelo
Senac, “Qualidade no Atendimento ao
Cliente”, começou no dia 04/12. As
aulas acontecem na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra com 25 alunos.
Toda a seleção e inscrição dos
interessados será realizada pela equipe
técnica do Departamento de
Desenvolvimento Social, com foco nas
pessoas que possuem Cadastro Único
e beneficiários do programa Bolsa
Família.

Entre os demais cursos, estão:
Cuidador de Idoso, Informática,
Costura Industrial, Processamento de
Leite e Derivados, Atendimento ao
Cliente, Serviços de Garçom.
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Médico Bordamatense realiza com sucesso
cirurgia inédita na região que é de osso congelado

Um procedimento inédito na região
feito com extremo sucesso. Assim foi a
cirurgia chamada Frozen Bone (osso
congelado) realizada pelo médico
Eugênio César Mendes no Hospital das
Clínicas Samuel Libânio (HCSL), no final
do mês de novembro. Dr. Eugênio é de
Borda da Mata, filho de Toninho
Mendes e Ana Maria. A cirurgia usa uma
técnica de congelamento para tratar
câncer nos ossos. “Primeiro, eu cortei o
osso doente, depois descasquei o tumor
que estava no osso que ficou totalmente
limpo. Depois, mergulhei ele no
nitrogênio líquido com menos 174º C.
Logo após vinte minutos, o osso foi
colocado em temperatura ambiente onde
ficou por mais quinze minutos. O osso
ainda foi mergulhado em água destilada,
também em temperatura ambiente, onde
permaneceu por mais dez minutos.
Depois de descongelado reemplantei o
osso na paciente, com placa e parafuso
como no caso de uma fratura normal”,
explica o médico, especializado em
ortopedia oncológica.

A paciente Mayara Oliveira Brandão
Pereira, 25 anos, tinha um caso ideal para
o procedimento. “Ao descobrir que
tinha o osteossarcoma, o doutor Eugênio
me preparou para a cirurgia. Eu falei que
estava firme e forte pra tudo, mas foi um
choque pois estava com meu bebê de
apenas 5 meses. Pedi muito a Deus que
me desse força e iluminasse o doutor
Eugênio. Minha cirurgia foi uma vitória
e hoje estou muito bem. Eu agradeço ao
doutor Eugênio que além de médico é
um ser humano de carne, alma e,
principalmente, coração. Na hora que
mais precisei, ele estava ali para me
ajudar junto com sua equipe maravilhosa
desse Hospital. Só tenho a agradecer”,
afirmou a paciente.

O procedimento é inovador pois usa
o osso do próprio paciente, com encaixe
anatômico perfeito, não tem risco de

rejeição e, em cerca de seis meses, o local
volta a ser repovoado por células - o
que não acontece quando ele coloca um
enxerto de doador. Para se ter uma ideia,
no tratamento convencional do câncer
ósseo geralmente inclui sessões de
quimioterapia e a realização de cirurgia
para remoção do osso doente. 

Para Dr. Eugênio, a atuação da diretoria
do HCSL foi fundamental no sucesso
da cirurgia. “O Hospital está apto e
preparado para atuar nesses
procedimentos como hospitais dos
grandes centros do país. Quero deixar
registrado aqui meu agradecimento à
Jusselma e a Renata, que conseguiram o
nitrogênio líquido, ao ortopedista Dr.
.Verner, ao cirurgião vascular Mateus,
os residentes da cirurgia vascular, ao
pessoal do Centro Cirúrgico (o Luciano
que despejou com todo o cuidado o
material no procedimento), todo mundo
que deu seu apoio desde a equipe de
faxina até a diretoria do Hospital”,
ressalta o médico Eugênio Mendes.

O resultado do uso da técnica de osso
congelado no Hospital Samuel Libânio
foi muito positivo. “Tenho que
esclarecer que não é todo caso que o
médico pode indicar esse processo que
é oferecido pelo Hospital somente para
particulares e convênios. Ele geralmente
só é indicado para tumores que produzem
ossos, pois se os tumores destroem os
ossos não é possível essa técnica”,
conta Eugênio Mendes, que é formado
no curso de Medicina da Univás, em
Pouso Alegre, e fez residência e
especialização médica em Ortopedia
Oncológica, em Belo Horizonte. Ele atua
no Hospital Samuel Libânio há sete
anos. O médico sonha e trabalha para
transformar o HCSL em um centro de
referência de ortopedia oncológica pelo
SUS.

Fonte e Fotos:HCSL Dr. Eugênio e os familiares da paciente
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Praça Central de Bom Repouso ganha enfeites natalinos

A Praça Central de Bom Repouso

(Praça Coronel  Ananias de Andrade)

ganhou diversos enfeites natalinos  para

as festividades de fim de ano. Assim, a

cidade  fica mais aconchegante para

receber os visitantes que passam pelo

município neste período.


