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Professor de História de
Borda da Mata é aprovado
em 1º lugar no mestrado
da UNICAMP
O professor de História Varlei Rodrigo
do Couto mais uma vez se destacou. Foi
aprovado em primeiro lugar na seleção
do mestrado em História da UNICAMP Universidade Estadual de Campinas. A
UNICAMP foi classificada em 2012 como
a 3ª melhor universidade da América
Latina e está entre as 50 melhores
universidades do mundo com menos de
50 anos. O programa de pós-graduação
em história da UNICAMP tem nota
máxima (nota 7) e é um dos mais
concorridos do Brasil detendo a média
mais alta do país de acordo com a CAPES.
Com o projeto “Quem diz ou se diz puta:
Gênero e subjetividade na prostituição
feminina em Pouso Alegre (1960-1989)”,
Varlei dá continuidade ao estudo que
vem desenvolvendo desde a graduação.
Segundo ele “as mulheres, por um
processo histórico, já vêm sendo
apagadas não só da história, como do
imaginário social na medida em que nunca
ou quase nunca são vistas em primeiro
plano na sociedade, ainda mais as
prostitutas que são consideradas o lado
negro do feminino, aquele que se deve
fugir ou evitar a todo custo.” Quem
conviveu com ele em 2012 sabe o quanto

se dedicou e se preparou para entrar na
UNICAMP e o primeiro lugar é
consequência da imensa dedicação e
força de vontade que são suas
características marcantes, além de uma
personalidade calma, intensa e
atrapalhada. “Estudei bastante, me
dediquei muito para isso. Ano passado
foi um ano puxado pra mim, além dos
estudos pra seleção do mestrado estava
com carga horária completa na escola,
mas quando a gente quer, a gente
consegue ir sempre mais longe. Quando
chegava no grupo e via meus alunos
aquilo era como que um incentivo a mais
e tudo deu muito certo, fiquei feliz com o
resultado”, afirma ele. A seleção se deu
em três fases eliminatórias. Na primeira
Varlei apresentou seu projeto, na
segunda, passou por uma prova escrita
e na terceira, foi a vez da entrevista e em
todas elas se destacou alcançando o
primeiro lugar na classificação geral. “Foi
muito difícil, tinha gente não só do Brasil,
mas de outros lugares do mundo,” diz
Varlei. “Parabéns Varlei, nós, seus amigos
ficamos muito felizes e orgulhosos em
ter você do nosso lado,” comemoram os
amigos.

Jovem de Bom Repouso faz Celebração da
Palavra em Ação de Graças pela profissão
religiosa de Missionário Redentorista
Reinaldo ingressou no Seminário Nossa
Senhora Aparecida em Aparecida-SP e lá
cursou o Propedêudico, de um ano e depois
fez Filosofia em Campinas durante três
anos e um ano de Noviciado de Tietê, São
Paulo.

O Frater Reinaldo Benjamin da Silva de
Bom Repouso celebrou no dia 20 de janeiro
no bairro Campestre, onde residem seus
pais, a celebração da palavra em Ação de
Graças pela profissão religiosa de
Missionário Redentorista.

Agora, fará Teologia em São Paulo –
Capital, por quatro anos e posteriormente
se tornará Diácono e finalmente Presbítero.
Ele esteve de férias por dez dias no bairro
Campestre, com seus pais João Elói e Rosa
Maria.

Secretário de Turismo Alessandro Crispim e o Frater Reinaldo

Creche Madre Tereza de
Saldanha em Borda da Mata
é reformada para volta às aulas
Os alunos da Creche Madre Tereza de
Saldanha voltaram das féri as na
segunda-feira, dia 21/01/2 013, e
encontraram a escola toda reformada.
De acordo com a coordenadora da
Creche, Rosemary Cardoso Arruda
Moreira, duas salas foram azulejadas e
tiveram o piso t rocado, um novo
berçário foi construído em uma sala da
creche, novo local de banho, além de

Creche sendo
reformada

pintura interna e externa em toda a
creche.
Os alunos do CEMEI, exceto os que
frequentam a Pré-Escola, também já
voltaram às aulas no dia 21/01. As
escolas municipais ret ornam às
atividades no dia 05/02/2013.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Celebração da Palavra no bairro Campestre

Postos de Saúde de Borda da Mata
serão reformados e ampliados
Os Postos de Saúde do Bairro Santa
Cruz e do distrito Cervo e a Unidade
Básica de Saúde (UBS) Monsenhor
Pedro Cintra no Centro entram em
reforma no mês de janeiro de 2013. A
empresa que venceu a licitação na
modalidade concorrência para realizar a
reforma e ampliação das três unidades
tem o prazo de 60 dias para a conclusão
da obra.
De acordo com José Álvaro Cobra,
responsável técnico pelo projeto, a UBS
Monsenhor Pedro Cintra vai receber
pintura completa e colocação de piso na

VENDE-SE SÍTIO COM 15.76
HECTARES NA RODOVIA
BORDA DA MATA A TOCOS
DO MOJI (ALTURA DO
MORRO DO JACU) ÓTIMO
PARA PASTAGEM, LAVOURA
ETC.VALOR R$
280.000,00FONE: (35) 9877-1644

área de ventilação. No Cervo e Santa
Cruz, os postos serão ampliados, além
da tro ca de piso e pintura, serão
construídas recepção, sala de vacina,
sala para agentes, sala de reuniões e
consultório especifico para atendimento
ginecológico.
O posto da Santa Cruz vai funcionar
temporariamente em uma casa alugada
no mesmo bairro durante a obra. No
Cervo, o atendim ento será feito

normalmente no posto, por se tratar de
um prédio grande, não há necessidade
de mudança.
O projeto para ampliação do Posto de
Saúde do distrito Sertãozinho já está em
desenvolvimento para também ser
reformado, logo depois do término dos
três que já estão licitados.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152
Creche
reformada

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

Vereadores empossados em
Borda da Mata para a

CLÍNICA MÉDICA SÃO LUCAS
Atendimento Médico e Fisioterapêutico especializado

Áreas de atendimento
Médica
Neurologia
Pediatria
Endocrinologia
Clínica Geral

Fisioterapeutica
Neurológica (adulto e infantil)
Traumato- ortopédica
Esportiva
Cardiorrespiratória

Geriátrica
Estética
DTM
Pilates (solo)
Saúde do trabalhador
RPG (breve)

Telefone:
(35)34452326
Avenida Lauro Megale, 230 - São Judas - Borda da Mata - MG

Gestão 2013/2016

Mesa Diretora

Magali das Graças Ribeiro - Secretária
(PT) 338 votos

Herbet Nilson de Toledo – Presidente
(PMN) 640 votos

Benedito Pereira de Souza – Vice-presidente
(PP) 593 votos

Vivalde Raimundo da Silva - Vereador
(PSD) 460 votos

Jucemar Pereira de Siqueira - Vereador
(PT) 335 votos

Antonio Albano Martins - Vereador
(PSD) 356 votos

JuarezFloriano de Sá - Vereador
(PDT) 246 votos

Jorge Pereira Filho - Vereador
(PT) - 465 votos

LuizCarlos Pinheiro - Vereador
(PMDB) 337 votos
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Aniversário
Sabrina Silva Bento,
filha de Viviane e
Marcos de Tocos do
Moji, completou 4
aninhos no dia 12
de janeiro,
comemorando junto
com amigos e
familiares.
Parabéns!!!

Eu, João Nogueira, Funcionário Público lotado no Departamento de Obras da Prefeitura de Borda
da Mata, venho através deste veículo de comunicação agradecer aos Senhores Rogério do Depto.
de Obras e o Sr. Benedito Vieira do Serviço Social que por ocasião do falecimento de minha filha,
dia 24/01, não mediram esforços com apoio para que eu pudesse acompanhar o funeral em São
Paulo – Capital. Ficam os meus mais sinceros agradecimentos aos dois colegas de trabalho.

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação

Turma US`CAVERNA

Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos, alongamento com
bolas, aulas de JUMP, musculação e musculação terapêutica.

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

A turma US’CAVERNA de Borda da Mata completa
10 anos nesse carnaval de 2013.
“Somos um bloco, uma turma, somos amigos!
10 anos de história são pra poucos...
que esse carnaval seja como todos os outros com muita alegria...”
Parabéns a toda galera US`CAVERNA!!!

Primeira Igreja Batista
em Borda da Mata

O termo batista tem suas origens e
denominação ligada a dissidentes
ingleses no século XVII. APrimeira Igreja
Batista nasceu quando um grupo de
refugiados ingleses foram para a Holanda
em busca de liberdade religiosa em 1608,
isto num tempo de reforma religiosa
intensa. Liderados pelo clérico John
Smyth e Thomas Helwys, um advogado,
organizaram em Amsterdã, em 1609, uma
igreja de doutrina batista, que se
caracteriza pelo batismo de fé e não pelo
batismo infantil. John Smyth discordava
da política e de alguns pontos da
doutrina da Igreja Anglicana da qual ele
era pastor. Examinando a Bíblia creu na
necessidade de batizar-se com
consciência e em seguida batizou os
demais fundadores da Igreja. Constituiu
assim a Primeira Igreja Batista
organizada. Até então, o batismo não era
por imersão. Só os batistas particulares,
por volta de 1642, adotaram oficialmente
essa prática, tornado-se comum depois
a todos os batistas.
Nos Estados Unidos, a Primeira Igreja
Batista nasceu através de Roger Willians
que organizou a Primeira Igreja Batista
de Providence em 1639 na colônia que
ele fundou com o nome de Rhode Island
e John Clark organizou a Igreja Batista
de Newport, também em Rhode Island
em 1648. Em terras americanas os batistas
cresceram principalmente no sul, onde
hoje sua principal denominação a
Convenção Batista do Sul. Esta
convenção conta com 15 milhões de
membros.
Por força da Guerra Civil Americana de
1865, confederados do Sul dos Estados
Unidos, esmagadoramente da Igreja
Batista, começaram a buscar outras terras
de potencial agronômico. O Brasil é um
dos países escolhidos. Logo em 1867,
um grupo de estadunidenses que
somaram mais de 50.000 pessoas

desembarcaram nos portos brasileiros em
busca de refúgio e terra fértil, vasta e
barata. Avançando para o continente,
escolheram a cidade de Santa Bárbara
d’Oeste para adquirirem terras e fixarem
residência. Em 1870 publicam um
“Manifesto Para Evangelização do
Brasil”. Em 1871, batistas emigrados dos
Estados Unidos organizam a Primeira
Igreja Batista do Brasil em Santa Bárbara
d’Oeste. Outro grupo, em 1879, faz surgir
a Segunda Igreja Batista em Santa
Bárbara d’Oeste no bairro da Estação,
onde atualmente está localizada a cidade
de Americana.
A Convenção Batista Brasileira, em
2011, possuía 6.000 igrejas organizadas,
1.200 congregações ou missões
espalhadas por todo o território nacional
e mais de 1.100.000 membros. A mesma
possui colégios, seminários, orfanatos,
faculdades, hospitais, centros de
recuperação para usuários de drogas,
todos mantidos com convenções
estaduais e igrejas locais.
Em Borda da Mata, nasce a
Congregação Batista em 24/06/2007,
vinculada a Primeira Igreja Batista de
Pouso Alegre, através de uma
evangelização realizada por missionários
batistas brasileiros e americanos, sendo
supervisores o Pr. Genevaldo e Pr
Monthy Thompson, este último
missionário americano. As primeiras
reuniões foram realizadas na casa do Sr.
Valdivino, sob a coordenação da
missionária Catarina da cidade de
Campinas e do missionário Hélvio,
designado pela Primeira Igreja Batista em
Pouso Alegre. No ano de 2007, a Igreja
com aproximadamente 11 membros passa
a ter endereço à Av. Wilson Megale,
número 609. Neste período várias ações
foram realizadas tendo como destaque
as missões em junho de 2012, onde
membros de Igrejas Batistas dos Estados

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, como é o caso do Pró-infância, que será para construção de uma Creche e
está na conta do município quase um milhão de reais e não pode ser gasto em outro setor de maneira alguma.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados
logo no início do mês.
Unidos estiveram presentes em Borda da
Mata, trabalhando nesta pastoral.
Hoje a Primeira Igreja Batista em Borda
da Mata está constituída com seu corpo
diretivo, seu quadro de membros efetivo
e desvinculado da Primeira Igreja Batista
de Pouso Alegre. Em 08 de Dezembro de
2012, o Evangelista Hélvio é ordenado
Pastor, concluindo a primeira fase do

trabalho ao qual foi designado.
“Nossa Igreja Batista começa um novo
ciclo no sentido de levar a todos os
Cristãos a palavra de Deus e mostrando
ser ela a única verdade a ser seguida.
Nós cristãos, com exemplos, mostramos
ao mundo que o AMOR e a obediência à
palavra de Deus são a esperança de
termos um mundo melhor onde reinará a

justiça, a paz, a fraternidade. Nossas
orações trarão conforto aos corações
daqueles que não encontraram o Deus
vivo e bondoso cheio de amor e
misericórdia. Cristãos, façam de suas
vidas eternas orações lembrando sempre:
“AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS
COISAS E AO NOSSO PRÓXIMO COMO
A NÓS MESMOS”.”, diz o pastor Hélvio.

Membros da Primeira Igreja Batista em Borda da Mata
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COSEMS/MG realiza encontro com
os gestores empossados em 2013
O Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/
MG) realizou nos dias 22 e 23 de janeiro,
o evento “Chegando na Gestão
Municipal do SUS”. Este encontro
acontecerá em todas as regiões
compondo o Conselho Estadual. O
objetivo do encontro é dar subsídio aos
Gestores da Saúde, apresentando-os
questões básicas referentes às suas
responsabilidades frente à gestão.
Cada município teve direito a uma
vaga, exclusiva para o gestor. O evento
teve duração de 16h no total e acolheu
os Gestores da Região de Alfenas e
Pouso Alegre.
Primeiro dia: Gestão: Sistema Único de
Saúde – SUS Controle Social no SUS;
Organização do SUS MG – COSERMS e
SES;Redes de Atenção; Modelo de
Atenção.
Políticas de Saúde e Blocos de

Financiamento: Atenção Básica;Média e
A l t a ; A s s i s t ê n c i a
Farmacêutica;Vigilância em Saúde.
Segundo dia: Financiamento e
Planejamento: Lei Complementar 141;
Decreto
7508;Instrumentos
Orçamentários – Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentária,Lei Orçamentária
Anual;Instrumentos de Planejamento –
Plano Municipal;Relatório Anual de
Gestão e Programação Anual de Saúde.
Aspectos Jurídicos: Quem é o
gestor?Agente Político;Relação MP e
Judiciário;Aspectos Gerais da
Judicialização da Saúde.
Entre os gestores participaram as
Secretárias Municipais de Saúde de
Borda da Mata, Nádia de Pádua; de Bom
Repouso, Yara Gonçalves dos Santos;
de Senador José Bento, Maria Renata
Fernandes e o Secretário de Tocos do
Moji, Antonio Jacinto da Silva (Kaxuxa).

Município de Senador José Bento
contrata empresa para dedetizar todas
galerias e redes de esgoto da cidade
A Prefeitura de Senador José Bento
contratou a empresa Combat de AguaíSP para fazer uma dedetização nas
galerias de águas pluviais e redes de
esgoto de toda cidade.
Além das galerias, também foram
dedetizados todos os ralos residenciais,

incluindo um arrastão para realizar a
limpeza dos quintais.
Os prédios públicos como escolas
municipal e estadual, Prefeitura, Câmara
Municipal, Posto de Saúde, Delegacia,
Farmácia de Minas, CRAS também
receberam os serviços.

O objetivo dessa dedetização é acabar
com ratos e baratas e também foi feita
uma nebulização para combater
pernilongos e focos da Dengue.
Foram cinco dias de trabalho para
garantir a segurança da população em
relação a Saúde Pública.

Serviços de Dedetização nas galerias e redes de esgoto

Eilien Botazini D. Scalco
Psicóloga - CRP:04/22552

Tel.:(35)3445-1955
Clínica de Adulto, Adolescente e Infantil - Distúrbios de
Aprendizagem - Orientação Vocacional Profissional.

Clínica Nossa Senhora do Carmo - Rua: João
Porfírio da Silva, 203 - Borda da Mata-MG

1ª Careaçu – CUP de Futebol de Menores reúne quase 500 atletas
Destaque para a equipe de Bom Repouso na categoria 01/02 que foi campeã contra o Flamengo de Divinópolis (franquia do time do Rio de Janeiro)
A 1ª Careaçu – CUP de Futebol de
Menores foi realizada no período de 11 a
19 de janeiro e teve oito Equipes
participantes: Meninos do CRAS de
Careaçu – MG; Meninos de Ouro de Bom
Repouso – MG; CAE de Boa Esperança
– MG; Flamengo de Divinópolis – MG;
Vasco de Divinópolis – MG; Geração
Vida Nova de São Paulo – SP; Bom de
Bola de Sumaré – SP; Gol de Placa de
Paulínia – SP.
As categorias dos atletas que
participaram foram: 97/98, 99/00 e 01/02.
Veja as equipes que sagraram
vencedoras:

Na categoria - 97/98:
Campeão: Equipe de CAE de Boa
Esperança – MG;
Vice Campeão: Vasco de Divinópolis –
MG.
Na categoria - 99/00:
Campeão: Equipe de CAE de Boa
Esperança – MG;
Vice Campeão: Vasco de Divinópolis –
MG.
Na categoria - 01/02:
Campeão: Equipe - Meninos de Ouro
de Bom Repouso – MG;
Vice Campeão: – Flamengo de
Divinópolis – MG.

245 gols marcados em 97 jogos:
2,52 gols por jogo de média.
A alimentação dos Atletas que
participaram da 1ª Careaçu CUP, foram
terceirizadas, não havendo nenhum
custo para a Prefeitura Municipal.
Não houve nenhuma ocorrência grave
para com a organização do evento,
nenhum boletim de ocorrência foi
expedido para com a organização,
transcorrendo da melhor maneira
possível.
462 atletas estiveram presentes na 1ª
Careaçu CUP.
Aproximadamente 120 pais ou parentes

dos atletas permaneceram no período do
evento em Careaçu.
Durante a 1ª Careaçu CUP, realizou-se
também no período noturno o torneio de
Futsal entre as equipes presentes,
transcorrendo dentro da normalidade e
da ordem, não verificando nenhum
acontecimento que merecesse destaque
senão as partidas disputadas com
bastante calor da disputa.
Sumaré – SP, GVN de São Paulo e
Flamengo de Divinópolis foram os
grandes vencedores do Futsal.
“O evento se transcorreu dentro da
maior naturalidade, coroado de êxito

Veja os principais flashes da competição:

pel as grande s di s put as , pe las
amizades entre os participantes, pela
hospitalidade de nossos atletas, pelo
reconhecimento dos pais, amigos e
de toda a população de Car eaçu”
finaliza o professor da Escolinha de
Bom Repouso Me ninos de Ouro,
Antonio Renê Mendes e parabeniza
o s atl e tas c am pe õ es de Bo m
Repouso: João, Gabrielzinho e Lucas,
Eduardo Igor e Paulinho, Rodrigo e
Gabriel - (Goleir o), Luiz e Julio
Goleiros, Braz, Neguinho Weslwy,
G abr ie l , Rom ari nho , Adri ano ,
Guilherme e Pedrinho.
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Menor é reincidente no crime de estupro e é
preso pela Polícia Militar de Borda da Mata
No dia 10 de janeiro, uma senhora de 41 anos de idade procurou a Polícia Militar de
Tocos do Moji alegando que no dia 08 de janeiro, próximo a Ponte de Pedra, entre
Tocos e Borda da Mata, um adolescente armado com um canivete, após ameaçá-la de
morte, fez com que ela entrasse em um matagal, retirasse toda a roupa e tentou
abusar sexualmente da mesma. A vítima alegou que após gritar por socorro e entrar
em luta corporal com o autor, este jogou o canivete no chão e saiu correndo. A Polícia
Militar de Borda da Mata, após tomar conhecimento do fato, diligenciou juntamente
com a Polícia Civil, sendo que através de informações passadas pela vítima localizaram
o menor P H R, de 14 anos de idade, o qual foi apresentado à Delegacia de Polícia
Civil, local onde foi devidamente reconhecido pela vítima como autor do fato. O
menor em questão já havia cometido outro fato da mesma natureza e atualmente está
em situação de internado (preso).

Horta Escolar de Senador José Bento já
está preparada para o início das aulas
A Horta Escolar do município de
Senador J osé Be nto que fornece
verduras para enriquecer a merenda
escolar, mesmo durante as férias,

continua sendo muito bem cuidada
pel o funcio nário municipal J osé
Rodrigues da Silva para que quando
as aul as voltarem, os estudant es

pos sam us uf ruir de mais e st e
be ne fí ci o
im pl antado
pel a
administração do prefeito Flávio de
Souza Pinto.

Corpo de um homem de 51 anos de
idade é encontrado em estado de
decomposição no Bairro Fartura
No dia 14 de janeiro por volta, das 18 horas, a Polícia Militar foi acionada a
comparecer no Bairro Fartura, próximo ao distrito do Cervo, onde segundo informações
haveria um corpo de um homem em um matagal. No local constatou-se que o corpo
era de B.F.M, de 51 anos de idade, o qual segundo testemunhas, sofria das faculdades
mentais e estava desaparecido há mais de trinta dias. APerícia esteve no local e após
realizarem os trabalhos de praxe, liberaram o corpo para a Funerária de Plantão.

Operações Blitz de Trânsito em Borda da Mata
A Polícia Militar de Borda da Mata, somente neste início de ano, já realizou mais de
trinta operações de Blitz de Trânsito na cidade de Borda da Mata, e alerta a todos
condutores que continuará intolerante no que tange as infrações de trânsito no
município. Até agora já foram lavrados 14 Autos de Infração de Trânsito (multa), 06
veículos foram apreendidos e foi efetuada uma prisão por embriaguez ao volante.
Da mesma forma, a Polícia Militar de Borda da Mata gostaria de parabenizar todos
aqueles que foram abordados e fiscalizados e que respeitando a atividade policial,
reagiram com prontidão e respeito, bem como se portaram com cidadania cumprindo
com suas obrigações perante o Estado. A PM ainda adverte que as operações de
trânsito irão continuar sendo cada vez mais intensificadas, e orienta que aqueles que
de qualquer forma se encontram em desacordo com a legislação se regularizem antes
de conduzir qualquer tipo de veículo, afinal, cumprir com suas obrigações é um
gesto de Cidadania.

José Rodrigues da Silva cuidando da horta durante as férias

Sul de Minas ganha Polo de
Incentivo à Cultura do Morango
Neste polo estão incluídos Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento
A lei que cria o Polo de Incentivo à
Cultura do Morango no Sul de Minas foi
sancionada em Janeiro pelo governador
Antonio Anastásia.A iniciativa pretende
incentivar
a
produção,
a
industrialização,a comercialização e o
consumo de morango no estado.A nova
legislação é também uma forma de
promover o desenvolvimento e a
divulgação de tecnologias aplicáveis ao
produto.

O Pólo de Incentivo à Cultura do
Morango é composto por 24 municípios
da região:Senador Amaral (municípiosede),Bom Repouso, Borda da Mata,
Brasópolis, Bueno Brandão,Cachoeira de
Minas, Camanducaia, Cambuí,Conceição
dos Ouros,Consolação,Córrego do Bom
Jesus,Espírito Santo do Dourado, Estiva,
Extrema, Gonçalves,Inconfidentes,
Itapeva, Munhoz, Paraisópolis, Pouso
Alegre, Sapucaí-Mirim, Senador José

Bento, Tocos do Moji e Toledo.
O Sul de Minas é responsável por 90%
da produção de morango no estado –
foram cerca de 90 mil toneladas em 1.926
hectarse de área plantada em
2012,segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).O número de produtores chega a
5 mil e o cultivo da fruta gera
aproximadamente 25 mil empregos
diretos e indiretos.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.
E-ma il :j rt op og rafia 87 @hot ma il .com

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

acia
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Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

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

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma
e Teste Ergométrico.

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

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG
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Bairros rurais de Borda da
Mata recebem patrolamento
e cascalhamento
As estradas do bairro rural São
Joaquim em Borda da Mata receberam
manutenção durante a terceira semana
de jane iro de 2013. Além do
patrolamento, foi feito cascalhamento,
em função do período chuvoso que
desgasta as estradas.

O distrito Cervo e o bairro Água
Quente t ambém estão re cebendo
manutenção nas estradas à partir desta
última semana de janeiro.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Trabalhos no
bairro São
Joaquim

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com
quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na
Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Faça já seu cartão Santa Izabel
e ganhe descontos de 15% a 75%.
Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.
Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
3445-5000 - Cervo

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

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

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

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG
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Carnaval 2013
Borda da Mata
O tradicional Carnaval de rua
em Borda da Mata com
marchinhas, sambas, marchas
rancho e frevos será animado
pela Lira Bordamatense Banda Morofaia. Todas as
noites também vai ter bandas
de axé para animar os foliões.
Secretaria de Saúde de Senador
José Bento está elaborando
Projeto de Implantação do NASF
A Secretaria Municipal de Saúde de
Senador José Bento, está elaborando
uma projeto de criação do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família – NASF. O
NASF é uma política do Ministério da
Saúde par a o fo rt al ec im ento da
Atenção Primária à Saúde, através do
apoi o di re to de pr of is si onai s
especializados em várias áreas do
saber a um conjunto de Equipes de

Saúde da Família (ESF). O NASF se
co-responsabiliza, com a ESF, pelos
pr oble mas da popul aç ão de se u
território. Os problemas e as soluções
pass am a ser divi di dos e ntr e os
pr ofi ssi onais , c ont ribui ndo para
qual if ic ar a Atenção Pr im ár ia e
aumentar sua capacidade de resposta
ao s pr oble mas de s aúde m ai s
complexos.

Secretaria de Saúde de
Senador José Bento realiza
confraternização de Fim de Ano
A Secretaria municipal de Saúde realizou
uma confraternização de fim de ano entre
funcionários e colaboradores. O evento
foi realizado na Unidade Básica, onde

houve troca de chocolates e um coquetel.
Na oportunidade foi agradecido aos
profissionais sobre sua colaboração na
equipe.

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

Av. Alvarina Pereira Cintra,45 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

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

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 544/2012
Autoriza o Ex ecutiv o Municipal a
criar o Conselho Municipal de
Políticas sobre Drogas de Borda da
Mata/MG e dá outras providências.
O povo do Município de Borda da
Mata, por seus legítimos representantes,
aprova e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:
DO CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Art. 1º Fica autorizado o Executivo
Municipal a criar o Conselho Municipal
de Políticas Sobre Drogas - COMPED de
Borda da Mata, o qual deverá integrarse ao esforço nacional de prevenção,
tratamento, reinserção, redução de
danos, e repressão às drogas e dedicarse ao pleno desenvolvimento das ações
referentes à redução da demanda de
drogas.
§ 1º O COMPED é um órgão colegiado
de caráter permanente e deliberativo que
tem como atribuição acompanhar, propor,
controlar e fiscalizar as ações e o
funcionamento da Política Municipal
Sobre Drogas em Borda da Mata.
§ 2º O COMPED, a partir das
atribuições mencionadas no parágrafo
anterior, deverá integrar- se ao Sistema
Nacional Antidrogas - SISNAD, de que
trata o Decreto Federal nº 3.696, de 21 de
dezembro de 2000
§ 3º. Para os fins desta Lei, considerase :
I - redução de demanda, como o
conjunto de ações relacionadas à
prevenção, ao tratamento, à recuperação
e à reinserção social dos indivíduos que
apresentem transtornos decorrentes do
uso e abuso de drogas;
II - droga, como toda substância
psicoativa natural ou sintética que, em
contato com o organismo humano, atue
como depressor, estimulante, ou
perturbador, alterando o funcionamento
do sistema nervoso central, provocando
mudanças no humor, na cognição e no
comportamento, podendo causar
dependência química. Podem ser
classificadas em ilícitas e lícitas,
destacando- se, dentre essas últimas, o
álcool, o tabaco e os medicamentos e
inala ntes;
III - drogas ilícitas, aquelas assim
especificadas em lei nacional e tratados
internacionais firmados pelo Brasil, e
outras, relacionadas periodicamente pelo
órgão competente do Ministério da
Saúde, informadas a Secretaria Nacional
Antidrogas - SENAD e o Ministério da
Justiça - MJ.
Art. 2º. São objetivos do COMPED:
I - debater e propor uma Política
Municipal Sobre Drogas e fomentar a
criação e o desenvolvimento do
Programa Municipal Antidrogas PROMAD pela Prefeitura Municipal de
Borda da Mata;
II - acompanhar o desenvolvimento das
ações de fiscalização, tratamento,
reinserção, redução de danos e
repressão, executadas pelo Poder Público
Munic ipal;
III - propor, ao Prefeito Municipal, as
medidas que assegurem o cumprimento
dos compromissos assumidos mediante
a instituição desta lei.
IV - promover e apoiar medidas, planos,
programas, e projetos que possam
contribuir para a solução dos problemas
concernentes ao uso e abuso de drogas
que determinam dependências físicas ou
psíquicas;
V - apoiar e orientar a atuação
coordenada e a integração dos órgãos
municipais governamentais ou não, de
entidades particulares e a participação
das comunidades em atividades
destinadas à fiscalização, prevenção,
tratamento, reinserção, redução de
danos e repressão sobre o uso e abuso
de drogas e seus efeitos no indivíduo e
na sociedade;
VI - promover intercâmbio de
informações e propostas aos órgãos
afins, em nível regional, estadual, federal
e internacional;
VII - apoiar programas de prevenção à
disseminação do tráfico e uso e abuso
indevido de drogas que determinem
dependência física ou psíquica, em
especial nas escolas e estabelecimentos
de ensino, em todos os níveis, respeita
sua autonomia;
VIII - firmar acordos e convênios com
órgãos municipais, instituições e
entidades da sociedade civil de
municípios da região.
§ 1º. O COMPED deverá avaliar,
periodicamente, a conjuntura municipal,
mantendo atualizado o Prefeito, quanto
ao resultado de suas ações.
§ 2º. Com a finalidade de contribuir
para o aprimoramento dos Sistemas
Nacional e Estadual Antidrogas, o
COMPED, por meio da remessa de
relatórios freqüentes, deverá manter a
Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas - SENAD, e o Conselho Estadual
Antidrogas
CONEAD,
permanentemente informados sobre os
aspectos de interesse relacionados à sua
atuação.
§ 3º. O COMPED deverá anualmente
apresentar os programas, as ações
desenvolvidas e os resultados de sua
atuação, assim como o demonstrativo

econômico e financeiro do Fundo
Municipal de Prevenção às Drogas FUNPRED em audiência pública realizada
em Sessão especial da Câmara Municipal
de Borda da Mata.
Art. 3º. O COMPED fica assim
constituído:
I - Presidente;
II - Vice Presidente;
III - Secretário-Executivo;
IV - Membros Conselheiros.
§ 1º Os conselheiros terão mandato de
2 (dois) anos;
§ 2º. Sempre que se faça necessário,
em função da tecnicidade dos temas em
desenvolvimento, o Conselho poderá
contar com a participação de
Consultores, indicados pelo Presidente,
através de deliberação dos Membros
conselheiros.
Art. 4º O Conselho Municipal de
Políticas Públicas Sobre Drogas será
composto por 10 (dez) membros titulares
e 10 (dez) membros suplentes:
§ 1º cinco (05) representantes dos
órgãos oficiais da Administração Pública
Municipal, assim distribuído:
a)
Departamento Municipal de
Assistência Social;
b)
Secretaria Municipal da Saúde;
c)
Secretaria
Municipal da
Educação;
d)
Secretaria de administração;
e)
Departamento jurídico do
município
§ 2º cinco (05) representantes das
organizações não governamentais, assim
distribuídos:
a)
1 (um) representante dos
Alcoólicos anônimos de Borda da Mata;
b)
1 (um) representante do
Conselho Tutelar de Borda da Mata;
c)
1 (um) representante das
entidades representantes dos veículos
de comunicação com sede no Município
de Borda da Mata;
d)
2 (dois) representantes das
entidades religiosas do município;
§ 1º Cada titular do COMPED terá um
suplente, oriundo da mesma categoria
representativa, devendo ser observada
a paridade entre representantes
governamentais e não governamentais.
§ 2º Cada membro poderá representar
somente um órgão ou entidade.
§ 3º Somente será admitida a
participação no COMPED de entidades
juridicamente constituídas, e em regular
funcionamento.
§ 4º Quando na sociedade civil houver
uma única entidade habilitada de uma
dada categoria, admitir-se-á, provisória
e excepcionalmente, enquanto novas
entidades surjam, que o COMPED
preencha as vagas de titular e suplência
com representantes da mesma entidade.
Art. 5° Os me mbros efetivos e
suplentes do COMPED serão nomeados
pelo Prefeito Municipal para o mandato
de 02 (dois) anos.
§1°- Os representantes do Governo
Municipal serão livre esco lha do
Prefeito.
§2°-Os representantes da área não
governamental serão eleitos em fórum
próprio, sob a fiscalização do Ministério
Publico Municipal.
§3°- A eleição d a presidência do
COMPED deverá ser realizada entre seus
membros titulares, para o mandato de
01 (um) ano, permitida uma única e
condução por igual período.
§ 4º Os conselheiros e os seus
suplentes serão nomeados através de
portaria pelo Prefeito Municipal, sendo
suas funções não remuneradas, porém
consideradas de relevante serviço
p
ú
b
l
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I - a relevância a que se refere o § 4º
deste artigo será atestada por meio de
certificado expedido pelo Prefeito, a partir
da nomeação do conselheiro;
II – Será realizada a cada dois anos,
nos anos pares a Conferência Municipal
de Políticas sobre Drogas;
III - a Conferência Municipal de
Políticas Sobre Drogas deverá ser
convocada pelo presidente do COMPED
com no mínimo 30 (trinta) dias de
antecedência da data da sua realização;
IV - as normas desta eleição e da
conferência deverão ser regulamentadas
no regimento interno do COMPED.
§ 5º No caso da extinção ou criação de
um novo órgão, o Prefeito Municipal
poderá designar qual órgão que irá
substituir ou vir a compor o COMPED,
sempre respeitando o principio de
paridade com a representação da
sociedade civil organizada.
Art. 6º O COMPED fica assim
organizado:
I - Plenário;
II - Presidência e Vice Presidência;
III - Secretaria Executiva e vice
Secretaria Executiva;
IV - Conselho Fiscal.
Parágrafo único. O detalhamento da
organização do funcionamento do
COMPED, assim como as atribuições de
sua diretoria, será objeto do respectivo
Regimento Interno.
Art. 7º. As despesas decorrentes da
presente lei serão atendidas por verbas
próprias do orçamento municipal, que
devem ser suplementadas.
§ 1º O Departamento Municipal de
Assistência Social prestará apoio técnico

e administrativo ao Conselho Municipal
de Políticas sobre Drogas de Borda da
Mata - COMPED.
§ 2º Cabe ao Departamento Municipal
de Assistência Social realizar a gestão
dos recursos e a ordenação das
despesas do Fundo Municipal de
Prevenção às Drogas.
DO FUNDO M UNICIPAL DE
PREVENÇÃO ÀS DROGAS
Art. 8º. Fica o Poder Executivo
autorizado a instituir o Fundo Municipal
de Prevenção às Drogas - FUNPRED,
com o objetivo de possibilitar a obtenção
e a administração de recursos financeiros
provenientes de doações, convênios,
programas e projetos de que trata esta
lei, os quais serão destinados ao
desenvolvimento de ações, visando à
prevenção e controle do uso e abuso de
drogas, especificados na Legislação
Federal, nos termos da política municipal
para área e do Programa Municipal
Antidrogas - Promad, elaborada pelo
COMPED.
Art. 9º. Os recursos obtidos pelo
FUNPRED
serão
destinados
exclusivamente para:
I - apoio a realização de programas de
prevenção e atenção ao uso e abuso de
d
r
o
g
a
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;
II - apoio a realização de programas de
reinserção social de usuários de drogas;
III - outras atividades determinadas pelo
COMPED conforme regulamentação
própria.
Art. 10. São recursos do FUNPRED:
I - as doações, os auxílios, as
contribuições e disponibilizações que lhe
forem destinados;
II - as dotações consignadas no
orçamento do Município ou em créditos
adicionais;
III - os resultados de aplicações
financeiras
das
disponibilidades
temporárias;
IV - outros recursos que possam ser
destinados ao Fundo.
Art. 11. Os recursos do Fundo
Municipal de Prevenção às Drogas FUNPRED serão geridos pelo
Departamento Municipal de Assistência
Social, com consulta ao Conselho
Municipal de Políticas Sobre Drogas de
Borda da Mata.
Art. 12. O FUNPRED, de natureza e
individuação contábeis, atuará por meio
de liberação de recursos, observado as
seguintes condições:
I - apresentação pelo beneficiário, de
projetos ou planos de trabalho referentes
aos objetivos previstos no artigo 7º
desta lei;
II - demonstração da viabilidade técnica
dos projetos e planos de trabalho e sua
adequação aos objetivos de prevenção
às drogas;
III - enquadramento do projeto ou
plano de trabalho pelo Conselho
Municipal de Políticas Sobre Drogas.
Parágrafo Único - O detalhamento da
constituição e gestão do FUNPRED,
assim como de todo aspecto que a este
fundo diga respeito, constará do
Regimento Interno do COMPED.
Art. 13. Os demonstrativos financeiros
e o funcionamento do FUNPRED
obedecerão ao disposto na legislação
vigente referentes à Administração
Direta Municipal.
Art. 14. O COMPED providenciará as
informações relativas à sua criação e sua
atuação à SENAD e ao CONEAD,
visando sua integração aos Sistemas
Nacional e Estadual Antidrogas.
Art. 15. O COMPED providenciará a
elaboração do seu Regimento Interno,
pela aprovação da maioria absoluta de
seus membros, no prazo de 90 dias da
promulgação desta lei.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Esta lei deverá ser
regulamentada no prazo de 30 dias após
sua publicação.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data
da sua publicação.
Sala das Sessões, 04 de Setembro de
2012.
Proposição de Lei nº 545/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito
suplementar, no corrente exercício, no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para reforço
das seguintes dotações orçamentárias:
020406 Desporto Amador
2781200052.019 Manutenção do Desporto
Amador
339030 Material de Consumo – 0120
R$8.000,00
Art. 2º - Como recursos para
suplementação mencionado no art.1°,
ficam anuladas as seguintes dotações.
020406 Desporto Amador
2781200051 – 006 Construção e Ampliação
de Centros Esportivos
449051 Obras e Instalações – 0115
R$8.000,00
Art. 3º - Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Sessões, 04 de setembro de 2012.

