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Atende pelos convênios:
ODONTO

Fone:(35)9804-8467 - Praça Antonio Megale, 47/1 - Centro - Borda da Mata - MG

Mais de 50 mil pessoas passam por Borda da Mata durante as
Festas de Nossa Senhora do Carmo e  Aniversário da Cidade

Multidão prestigiando os shows em Praça Pública
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Tocos do Moji é vista como uma das
cidades mais limpas do Sul de Minas

A importância do resgate da
paisagem da cidade, ruas, praças,
jardins, é fundamental para
que Tocos do Moji seja vista como
ela realmente é. Assim o município
só tem a ganhar no quesito
limpeza.

Seja morador ou quem passa por
aqui, peregrino, viajante ou
simplesmente turista, tem sempre
elogiado a pequenina Tocos do
Moji como umas das cidades mais
limpas do Sul de Minas.
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Construção do Lago do Parque Municipal de Bom
Repouso está com as obras bem adiantadas

As obras de
construção do Parque

Municipal de Bom
Repouso continuam a
todo vapor. No local,

será construído um
grande lago, que terá em

volta uma pista de
caminhada e Academia

ao Ar livre.

Página 9

Campo de  Fut ebol  de
 Senador José Bento será
i luminado  a té  d ia  30
d e  ag os t o  a t rav és  d o
Programa “Campos de Luz”

Campo que será iluminado em Senador José Bento
Página 5

Unidade Básica de
Saúde do Bairro Nossa

Senhora de Fátima
em Borda da Mata
 já está em pleno
funcionamento

Página 5 UBS que atende cinco bairros
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2012

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

E-mail - tribuna@hardonline.com.br

RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Panificadora Real

Praça Antonio Megale, 100 - Centro - Borda da Mata - MG

Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha Pão
de Torresmo Salgadinhos

Pegamos encomendas de
bolos, doces e salgados.

Temos empada, bombons
e doces caseirosTel.(35)3445-2161

Fazemos lanches nos fins de semana - das 18h30 às 0h

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

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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VOTE PARA REELEGER O VEREADOR
QUIRINO ZÉ DO POVO

DIGITE

55789
E CONFIRME.

TRABALHO,
TRABALHO

E
TRABALHO!

COLIGAÇÃO:R3 - PSD/PR/PP - CNPJ CANDIDATO: 16.262.793/0001-57

“Nesses quatro anos de mandato votei todos os
projetos de interesse público e me empenhei para
a liberação de recursos junto ao Estado e União!”

PSD 55... + QUE UMA BOA IDÉIA!

Agradecimento – Festa da Apae
de Borda da Mata

A Apae de Borda da Mata- MG agradece a todos que contribuíram com a nossa
festa –“Show de Prêmios”.  Esclarecemos que a participação dos lucros nesta festa
foram somente as cartelas dos prêmios do dia 03 de junho (domingo) e a barraca de
doces e assados conforme o contrato e o balancete publicados na última edição
deste jornal.

Mais uma vez, nosso muito obrigado!!!
Maria do Carmo Wernech Machado

Presidente da Apae
Obs.:Esse agradecimento era para ser publicado na edição anterior junto com o

balancete e o contrato de prestação de serviços, mas por uma falha na redação,
não foi publicado e está sendo publicado agora.

Bordamatense apresenta pesquisa sobre a “Festa da
Borda” no XI Encontro Nacional de História Oral.
No período de 10 a 13 de julho, o XI

Encontro Nacional de História Oral,  foi
realizado no Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais do Instituto de História
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), no Largo de São
Francisco, no centro do Rio de Janeiro
(RJ).

O XI Encontro Nacional de História
Oral tem como tema “Memória,
Democracia e Justiça”. No mundo
contemporâneo, nas últimas décadas,
inúmeras sociedades viveram transições
políticas importantes: passaram de
regimes ditatoriais e arbitrários para
regimes democráticos. Neste processo
de transição algumas questões são

fundamentais. Entre elas: a memória e o
direito à verdade e à justiça. A história
oral - que trabalha com depoimentos,
testemunhos, memória, t rauma,
verbalização e ressignificação do
passado e das experiências de vida -
muito tem a contribuir  para este
processo.

O evento reuniu professores,
pesquisadores e estudantes de
diferentes áreas e das mais diversas
instituições acadêmicas de todas as
regiões do Brasil, além de convidados
estrangeiros.

O XI Encontro Nacional de História
Oral é promovido  pela Associação
Brasileira de História Oral (ABHO) e

reúne professores e acadêmicos de várias
instituições de ensino superior do país,
em um encontro nacional de grande
relevância para o ensino e a pesquisa
histórica.

O acadêmico do curso de História da
Univás, Cleyton Antonio da Costa
apresentou  o t rabalho inti tulado
“Identidade, Representação e Memória:
A festa como sociabilidade na cidade de
Borda da Mata - MG”, aceito no Simpósio
Temático “001. A história, a memória e as
práticas historiográficas.”, coordenado
por Antonio Torres Montenegro, da
Universidade Federal de Pernambuco
(UFP) e Regina Beatriz Guimarães Neto,
também da UFP.

Identidade, Representação e Memória: A festa como
sociabilidade na cidade de Borda da Mata - MG

A presente pesquisa visa discutir e
problematizar os múltiplos significados
e sentidos do festejo de Nossa Senhora
do Carmo, na cidade de Borda da Mata,
localizada no sul de Minas Gerais, com o
intuito de buscarmos as diferentes
memórias e experiências vivenciadas por
diferentes atores sociais que participam
do festejo, que é realizado, anualmente,
na segunda semana do mês de Julho.
Compreendemos que festejar se constitui
em um momento em que homens e
mulheres rompem com sua rotina de
trabalho e  partem para momento de lazer,
de religiosidade e de sociabilidade.
Sendo que estes elementos norteiam este
período  festivo , possibilitando  a
construção de um espaço repleto de
manifestações, gestos somente

realizando neste ínterim, como, por
exemplo, acompanhar a novena religiosa,
adquir ir produ tos comerciais em
estabelecimentos informais, as
“barracas”, assisti r apresentações
musicais em praça pública, entre outros.
E, também, por meio das festividades que
os sujeitos sociais reafirmam suas
identidades, suas concepções de mundo,
os seus valores. Por meio da História
Oral, que foi realizado este trabalho,
buscando conhecer e evidenciar
experiências de sujeitos sociais que
vivenciaram e vivenciam a Festa de
Nossa Senhora do Carmo. Pois, através
desse método de estudo é possível
analisar as experiências de homens e
mulheres em diversos e diferentes
setores da sociedade, permitindo um

percurso de conhecimento e
possibilidades de valorização a grupos
sociais até então  invisíveis na
documentação oficial escrita. A História
Oral é uma metodologia, uma nova
proposta de trabalhar-se a História, não
vem para responder ausências, mas é
mais uma nova forma de interpretação.
Caminha junto à memória oficial, porém
oferece novas possibilidades com outras
memórias não-oficiais e possibilidades
de análise para percepção dos discursos
e da constituição ideológica.

Cleyton Antonio da Costa;
Andrea Silva Domingues

UNIVERSIDADE DO VALE DO
SAPUCAÍ

Senador José Bento ganhará
Portal na entrada da cidade

O município de Senador José Bento
ganhará um Portal na entrada da cidade,
onde está iniciando a construção. Ele será
feito na MG Felício Pascoal e, de acordo
com a Secretaria de Obras, esta obra é
mais um benefício para a população, já
que melhorando o visual da entrada, pode
incrementar ainda mais o turismo na

cidade, que está com suas ruas muito bem
conservadas e sinalizadas, servindo até
mesmo de elogio do Governador Antonio
Anastasia, na ocasião de sua visita ao
município na Festa de Aniversário, pela
organização, quando disse na época:
“Senador José Bento pode ser pequena
no tamanho, mas grande na imensidão”.

Local onde será
construído o Portal
de Senador José
Bento

Prefeitura de Senador José
Bento começa construção

do Velório Municipal
A Prefeitura de Senador José Bento

começou a construção do  Veló rio
Municipal ao lado  da entrada do
cemitério. “Estamos construindo para

dar um lugar confortável e digno para a
população poder velar seus entes
queridos nestes momentos tristes” diz o
prefeito Flávio de Souza Pinto.

Início da construção
do Velório Municipal

Prefeitura de Senador José
Bento ganha mais de 400 mil

reais do Governo Federal
 para investir na Educação

Entre os benefícios está a aquisição de dois
ônibus novos para o transporte escolar

O município de Senador José Bento foi
contemplado, no dia 29 de junho,  com um
valor de R$437.067,60 para investimentos
na Educação Municipal.

Entre os bens que serão adquiridos
estão Ventilador de Parede; Conjunto
Professor/CJP-01; Conjunto Aluno/CJA-
03; Projeto Pro info com Lousa

Digital(Computador Interativo e dois
ônibus escolar, no valor de R$214.880,00
cada um.

Para a população receba esses
benefícios, a Prefeitura já enviou à Câmara
Municipal,  Projeto de Lei para que o valor
seja incluído no orçamento e assim possa
empenha-lo para poder fazer a aquisição.

Eleições 2012 - Cavaletes, bonecos, cartazes e bandeiras móveis
Pode
Ao longo das vias públicas, desde que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e  veículos. Mas devem ser colocados e
retirados diariamente, entre 6h e 22h.
Não Pode
Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, nas árvores
e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo  que não lhes cause dano. Esta
vedação também vale para qualquer outro tipo de propaganda. ATENÇÃO: Bens de uso comum, para fins eleitorais, são aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade
privada.
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Está chegando o Inverno...
É a hora certa de fazer peelings...
Para manchas, estimulação de
colágeno, rugas e flacidez.
Peeling de Cristal e Peeling Químico.

Excelentes Novidades
- Depilação definitiva  a  laser - Light Sheer.

- Carboxiterapia para flacidez, estrias e
gordura localizada.

- Radiofreqüência para celulite,
flacidez corporal e facial.

- Vibrocell para gordura localizada.

Centro de Estética Avançada
Tatiana Di Russo

Rua Alfeu Duarte, 123
Tel.:3445-2237/9967-9999

Bairro São Judas Tadeu
Borda da Mata

Grandes tratamentos com pequenos preços!!!

Grande promoção de
 tratamentos corporais.

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644 - Centro - Borda da Mata
Tel.:(35)3445-1519 Tocos do Moji é vista como uma das

cidades mais limpas do Sul de Minas
A importância do resgate da paisagem

da cidade, ruas, praças, jardins, é
fundamental para que Tocos do
Moji seja  vista  como  ela realmente  é.
Assim o município só tem a ganhar no
quesito limpeza.

Seja morador ou quem passa por aqui,
peregrino, viajante ou simplesmente
turista, tem sempre elogiado a pequenina
Tocos do Moji como umas das cidades
mais limpas do Sul de Minas.

A limpeza urbana é responsabilidade
dos órgãos públicos, mas a conservação
é um ato de cidadania, e o prefeito
Antônio Rosário tem cumprido fielmente
o seu papel ao longo  da sua

Administração.
O Prefeito Antônio Rosário, durante

os seus quase oito anos de mandato
sempre adotou uma postura anti-sujeira.
Como prova disso, fotos tiradas ao
longo da sua primeira gestão e postadas
no site da Prefeitura comprovam esta
certeza. O Prefeito sempre mostrou o
respeito pelo espaço urbano, pelo
patrimônio histórico e pela integridade
das edif icações. Isso se chama
cidadania e respeito ao ser humano,
principalmente aos Tocosmojienses a
quem tem um carinho muito grande,
admiração e também respeito.

Somente contando com a parceria

daquele que executa, e daqueles que
exercem sua cidadania ao dispor os seus
resíduos gerados e acondicionados para
a coleta nos horários corretos, é que se
mantém Tocos  do  Moji    limpa  e
merecedora do adjet ivo  taxado.
” Eu  me sinto  agradecido e  realizado
 pelos elogios sobre Tocos do Moji.  Até
os  simples  operários da obra da estrada
que liga Tocos do Moji a Borda da Mata
me parabenizaram pela beleza da cidade.
Eu não fiz muito por Tocos do Moji
porque muito é muito pouco e o povo
merece mais “, comenta o humilde
 Prefeito Antônio Rosário.

Matéria e Fotos: (Eni) 

Tocos do Moji

Distrito Sertão da Bernardina

Distrito dos Fernandes

Posto de Saúde Descerramento da Placa

Parte interna do Posto População prestigiando o evento

Bairro Tijuco Preto em Tocos
do Moji ganha Posto de Saúde

 “A população Tocosmojiense é merecedora. Este Posto de Saúde,
tende a beneficiar toda comunidade trazendo grandes melhorias

para a saúde da população”, diz o prefeito Antonio Rosário

No dia 13 de julho, o dinâmico Prefeito
Antônio  Rosário e a Direto ra do
Departamento Municipal de Saúde,
Edinalda de Fátima Faria Rosa,
participaram junto com autoridades
municipais e funcionários da rede de
saúde, da inauguração do Posto de
Saúde do bairro Tijuco Preto.

Esta obra foi realizada com recursos
da Prefeitura de Tocos do Moji, que
aproveitou uma estrutura de um antigo
colégio desativado existente antes da
emancipação da cidade de Tocos do
Moji de Borda da Mata, que aconteceu
no ano de 1995.

“A minha Administ ração (“Um
Governo para o povo”) não tem medido
esforços e tem investido muito na área
de Saúde para melhorar a qualidade de
vida de nossos moradores e
proporcionar saúde e bem estar a todos.
A população Tocosmojiense é
merecedora. Este Posto de Saúde, tende
a beneficiar toda comunidade trazendo
grandes melhorias para a saúde da
população. O atendimento de saúde em
um local como esse tem um valor enorme.
A população dos bairros adjacentes a
este posto não precisa mais buscar

atendimento na Unidade Básica de
Saúde Antônio Vicente Pereira (Posto de
Saúde no centro de Tocos do Moji). Com
tantas doenças que se tornam freqüente
no nosso meio atualmente, o serviço
básico de saúde, com orientação é cada
vez mais importante”, comentou
o prefei to   Antônio  Rosário no
decerramento da placa inaugural. 

O Posto de Saúde Tijuco Preto, já está
atendendo com profissionais no prédio
que oferece espaço para as divisões
como consultório médico, sala de vacina,
de curativos, entre outras.

Por sua vez, a Diretora Edinalda disse
que o atendimento médico, a princípio
acontecerá toda terça-feira à partir das
12h pelo Médico Ginecologista Dr.
Danilo e pelas Agentes Comunitárias de
Saúde, para pesagem de crianças e
outras orientações que se f izerem
necessárias e beneficiará a micro região:
Moji, Paredes, Tijuco Preto, Pedra
Negra, Espraiado e Pinhal Redondo.  “A
tendência é diversificar o atendimento e
expandir para outras especialidades
médicas “, disse a Diretora Edinalda. 

Matéria e Fotos: (Eni)

Obras do asfalto de Tocos
do Moji a Borda da Mata

 estão a todo vapor
A empresa Vilasa, responsável pelo

término do asfalto que liga Tocos do Moji
a Borda da Mata, continua com as obras
a todo vapor. Em alguns trechos, onde já

havia asfalto, já estão sendo feito os meios
fios e também as pontes já começaram a
ser construídas. As fotos abaixo mostram
como estão sendo feita as obras:

Bairro Paredes em Tocos do Moji
ganha torre de telefone celular

O bairro Paredes, em Tocos do Moji,
desde o dia 18 de julho já conta com o
serviço de telefonia celular. A prefeitura
implantou uma torre da operadora Vivo,
ainda em caráter experimental, para ver como
funciona corretamente, mas até o  momento,

a população tem demonstrado grande
satisfação por mais esta melhoria no bairro.

O prefeito Antonio Rosário informa que
o sistema implantado no bairro Paredes é o
mesmo que atende o Distrito do Sertão da
Bernardina.

Nova sinalização do Caminho da
Fé seguirá os parâmetros  feito

pelo município de Tocos do Moji
A diretoria do Caminho da Fé tem

recebido muitos elogios dos peregrinos
que fazem o  Caminho  da Fé pela
sinalização feita pelo município de Tocos

do Moji. Tanto que resolveu padronizar
toda a sinalização do percurso em todos
os municípios seguindo os parâmetros
de Tocos do Moji.
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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.
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Casamento

Dia 30 de junho, às 17h, casaram-se Catarina e José Aparecido,
 de Tocos do Moji,  no Cartório Civil de Borda da Mata e foi comemorado

entre amigos e parentes no Restaurante Casarão.
Parabéns e felicidades ao novo casal!!!

Fonte luminosa da Praça
Antônio Megale em Borda

da Mata é restaurada
As obras na fonte da Praça Antônio

Megale no Centro de Borda da Mata
começaram no dia 17 de julho, um dia
após o encerramento da festa de
aniversário da cidade. De acordo com a
Secretaria de Obras, as obras só
iniciaram depois da festa porque mesmo
em condições precárias de
funcionamento , era vontade da
administração que ela funcionasse para
ornamentar o local do tradicional evento.

A restauração inclui a colocação de
pastilhas de vidro nas bases, reforma de
todo o equipamento como as bombas e

substituição dos bicos. A fonte vai
receber moderna iluminação de led, a
mesma utilizada na estátua do Cristo
Redentor no Rio de Janeiro/RJ. Depois
da reforma, a fonte terá as mesmas
características de quando foi
inaugurada, como pressão da água e
luzes.

O processo de licitação para aquisição
por meio de pregão (Processo 154/2012
Pregão 043) dos equipamentos foi
publicado no dia 04/07/2012.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata
 

Fonte Luminosa sendo restaurada

Praça do Distrito do Cervo em Borda da Mata
começa a ser revitalizada

A Prefeitura de Borda da Mata iniciou,
neste mês de julho, a revitalização da
Praça da Igreja de São Sebastião no
Distrito do Cervo. Segundo a Secretaria

de Obras, as árvores já estão sendo
retiradas para que seja colocado o novo
paisagismo que dará um belo visual à
praça.

Vista
aérea
do
Distrito
do
Cervo

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.

VENDE-SE uma casa com dois quartos, sala,
cozinha e banheiro com terreno de 216 m²,

no bairro Amoreiras em Borda da Mata.
Tratar pelos telefones: 9877-1049 e 9146-9558.
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Cuidando de Bom Repouso
com o carinho que ela

merece.
Em qualquer lugar de Bom Repouso é
possível ver a marca do trabalho de
Edmilson Andrade. Suas obras estão
espalhadas por toda a cidade e ajudaram
a melhorar a vida de muita gente.
Edmilson cuida de Bom Repouso porque
nasceu aqui, cresceu junto com a cidade
e aprendeu como cuidar dela com o
respeito e o carinho que ela merece.
Aos 40 anos de idade, casado e pai
dedicado, Edmilson transformou Bom
Repouso em um bom lugar para se viver.
Como bom agricultor Edmilson e Messias
souberam plantar.. Estabeleceram
importantes parcerias políticas nos
Governos Estadual e Federal, e está
agora colhendo os frutos do seu trabalho.
Esta boa safra precisa continuar.

CNPJ/Candidato:16.201.596/0001-28
Coligação a Honestidade faz a diferença!!!

PRB, PP, PT, PMDB, PSB, PSDB, PSD

Tribuna Popular Ltda.
 CNPJ-02.025.321/0001-76  NF-1122

Valor:R$500,00 - 5 edições
Tiragem 2.000/edição

Reforma do ginásio Poliesportivo de
 Senador José Bento e construção

da Garagem Municipal são  iniciadas
O ginásio Poliesportivo, que fica na

Praça de Esportes Januário Megale, em
Senador José Bento começou a ser
reformado. Ele passará por uma grande

reforma e será feita com recursos com
conseguidos do Governo do Estado,
at ravés do  Deputado Estadual
Adalcléver, no valor de R$200.000,00.

Esse valor também é para a construção
da garagem municipal, que também teve
início e será feita ao lado  do
Poliesportivo.

Reforma do
Poliesportivo e
construção da

Garagem
Municipal

Loteamento Fernando Cortês está
sendo calçado em Senador José Bento

A Prefeitura de Senador José Bento já iniciou o calçamento de algumas ruas do Loteamento
 Fernando Cortês, onde está previsto  a construção de casas da Cohab.

Campo de Futebol de
 Senador José Bento será

iluminado até dia 30 de agosto
O campo de futebol de Senador José

Bento, que também fica na Praça de
Esportes Januário Megale, e que a
Prefeitu ra conseguiu incluí- lo no
Programa Campos de Luz do Governo
do Estado deverá ter sua iluminação
concluída até o dia 30 de agosto que o

prazo máximo que a Cemig tem para
entregar a obra. “Mais um benefício
que o povo benetense, amantes do
futebol, ganha e poderá jogar futebol
a noite, animando e movimentando
ainda mais a cidade”, diz um esportista
da cidade.

Campo de
Futebol que será
iluminado

Unidade Básica de Saúde de
Senador José Bento ganha 75
mil reais do Governo Federal

para sua ampliação
A Unidade Básica de Saúde de

Senador  J os é B en to  r ec ebeu ,
confo rme a Portaria da União  nº
1.171 de 05 de junho de 2012, 75 mil
re ais  pa ra a s ua  am pli açã o .  A

Secretara de Saúde diz que está
elaborando  o  pro jeto e em breve
da rá iníc io  a o bra  na  Uni dade,
proporcionando  maio r conforto  e
segurança aos pacientes.

Unidade Básica de Saúde do
Bairro Nossa Senhora de

Fátima em Borda da Mata já
está em pleno funcionamento

A nova Unidade Básica de Saúde do
Bairro Nossa Senhora de Fátima em
Borda da Mata, localizada na Rua José
Álvaro Pinheiro Júnior, 275, já está em
pleno funcionamento . Sob a
responsabilidade da Enfermeira Shirley
Aparecida Fernandes, a UBS funciona
de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A UBS conta com a Médica Dra.
Cristiane, que atende Clínica Geral, as
segundas, terças, quartas e sextas-feiras,
das 7h às 12h e das 13h às 15h, mas com
consultas agendadas pelos Agentes de
Saúde. A Dentista Harlene Cobra atende,
segunda, terça e quarta-feira, também
agendados com os Agentes de Saúde e
ainda há um ginecologista de 15 em 15
dias.

A infra estrutura da UBS conta com
recepção, salas de vacinas, de curativos,

consultórios médicos, gabinete
odontológico, sala de observação com
dois leitos e sala de reuniões, além de
distribuição de medicamentos com
receita médica.

Segundo Shirley, são oito reuniões
por mês com hipertensos e diabéticos,
uma para gestantes e uma de saúde
mental. Também faz a pesagem das
crianças beneficiadas pelo Programa
Bolsa Família e dos alunos do Centro
Municipal  de Educação  Infant i l
Professora Ana Cabral(CEMEI) do
Bairro São Judas Tadeu.

A Unidade Básica de Saúde conta
com oi to  Agentes de Saúde que
atende os bairros Nossa Senhora
Aparecida, São Judas Tadeu, Nossa
Senhora de Fátima, Santo Antonio e
Amoreiras.

Veja nas fotos abaixo como ficou a UBS do bairro Nossa Senhora de Fátima:

Eleições 2102 - Faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições
Pode

Apenas em bens particulares, independentemente de autorização da Justiça Eleitoral, observado o limite máximo de 4m² e desde que não contrariem outras disposições da legislação eleitoral.
Não Pode

Em troca de dinheiro ou de qualquer tipo de pagamento pelo espaço utilizado. A propaganda deve ser feita espontânea e gratuitamente.
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Professores especializados e credenciados pelo CREF-6,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Fisiologista do exercício.

Modernos equipamentos, mesclando exercícios
 localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG

Menor é apreendido por
tráfico de drogas no

bairro São Francisco
No dia 01 de julho, por volta das 21h, a

Polícia Militar recebeu denúncia de um
morador do bairro Nossa Senhora
Aparecida, que narrou aos policiais que
seu irmão era viciado em drogas e que
havia furtado diversos objetos de dentro
da casa para trocar por drogas e que o
traficante era do bairro São Francisco.
Policiais Militares deslocaram no bairro
onde abordaram um menor 16 anos de
idade e com ele além de parte dos objetos
furtados que foram trocados por drogas
foi localizado um tablete de maconha e 8
papelotes embrulhados com a droga,
prontos para venda. Menor foi
apreendido em flagrante por tráfico de
entorpecentes e conduzido à Delegacia
de Plantão na cidade de Pouso Alegre
juntamente com a droga e demais objetos
apreendidos.

Motociclista sem
habilitação atropela
criança de 11 anos

No dia 03 de julho, a Polícia Militar foi
acionada a comparecer na Avenida João
Olívia Megale onde havia ocorrido um
acidente de trânsito envolvendo uma
motocicleta e uma bicicleta. No local os
policiais constataram que a ciclista era
uma criança de 11 anos de idade que
havia sofrido ferimentos leves e já sido
socorrida ao pronto atendimento médico.
O motociclista A. H. S, de 24 anos de
idade, que prestou os devidos socorros
à ciclista e aguardou a PM no local não
era habilitado para conduzir motocicleta
e não apresentou a documentação do
veículo. Diante o fato a motocicleta foi
apreendida, sendo lavrados autos de
infração de trânsito correspondentes e
registrado boletim de ocorrência.
Motoristas são multados
por falta de habilitação

em 574 reais
No dia 04 de julho, durante operação

de blitz de trânsito realizada na avenida
Lauro Megale a Polícia Militar autuou
dois motoristas por dirigir veículo sem
possuir carteira nacional de habilitação,
multas estas no valor de R$ 574,00 cada
uma.

Mulher de 48 anos
morre atropelada no

bairro Santa Rita
No dia 13 de julho a Polícia Militar foi

acionada a comparecer no bairro Santa
Rita onde havia ocorrido um acidente
envolvendo um caminhão e uma bicicleta.
Polícia Militar e ambulância chegaram
juntas ao local sendo a vítima, R. F, de 48
anos de idade socorrida, porém veio a
falecer dentro da ambulância, antes
mesmo de dar entrada no Pronto Socorro.
Foi registrado boletim de ocorrência,
sendo o corpo encaminhado ao I.M.L da
cidade de Pouso Alegre.

Festa de Nossa
Senhora do Carmo

e Aniversário da
Cidade

Durante os 11 dias de festa a Polícia
Militar de Borda da Mata registrou:

05 ocorrências de lesão corporal;
05 acidentes de trânsito, sendo um com

vítima fatal e quatro sem vítimas;
04 furtos;
03 agressões;
02 ameaças
02 uso/consumo de drogas.
E outras de menor potencialidade.
O saldo  das oco rrências, pela

quantidade de dias da festa e pelo grande
movimento de pessoas, foi positivo, uma
vez que não ocorreram os chamados
crimes violentos (estupro, homicídio
consumado ou tentado e roubos). Tal
fato se deve à população ordeira e
pacífica de nossa cidade, aos visitantes
que souberam respeitar nossa cidade, a
Prefeitura Municipal pela organização
primorosa da Festa, aos seguranças da
CIASEG contratados pela Prefeitura
Municipal que muito auxiliaram a Polícia
Militar, a equipe contratada para realizar
o monitoramento por câmeras e aos
próprios policiais mil itares que
trabalharam e se dedicaram para que a
festa da cidade fosse a melhor possível.

A PM agradece a toda população e a
Prefeitura Municipal pelo apoio prestado
durante a realização da Festa de Nossa
Senhora do Carmo.

Atenção
A Polícia Militar de Borda da
Mata comunica a população de
Borda da Mata que cópias de
boletins de ocorrência, quando se
tratar de perda de documentos ou
acidentes de transito sem vítima,
poderão serem impressos pelo
próprio envolvido diretamente
na interne t , através do  site
www.sids.mg.gov.br, clicando na
aba serviços e depois impressão
de boletim de ocorrência. Será
exigido os dados pessoais do
solicitante e o número do boletim
de ocorrência que é fornecido no
ato do registro ou posteriormente
este no Pelotão da Polícia Militar.
P ara os demais tipos de
ocorrência cópias somente serão
fornecidas pela Polícia Civil, uma
vez que as cópias existentes no
Pelotão da Polícia Militar são
apenas para arquivo e estatística,
pois estas cópias não possuem
recibo da Delegacia de Polícia e
somente na Delegacia de Polícia
poderão ser fornecidas cópias
válidas com recibo da autoridade
policial.

Polícia Militar - Nossa
Profissão, sua vida!

Disque Denúncia - 181
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Os candidatos José Cláudio da Silva(Cláudio) e José Epaminondas da Silva(Zitto)
 da Coligação R3 de Borda da Mata, formada pelos partidos PP, PR e PSD, declaram

para fins de direito que espontaneamente desistiram da candidatura requerida
 em favor da regularização da chapa, tendo em vista o excesso de candidatos.

 Portanto, Cláúdio e Zitto da Coligação R3 não são candidatos a vereador. 

(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.

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

Faça já seu cartão Santa Izabel
 e ganhe descontos de 15% a 75%.

Brincadeiras no espaço físico aberto  permite que atividades físicas corporais
sejam desenvolvidas entre as crianças e proporcionam a convivência coletiva
( no mesmo espaço adultos e crianças) como ambiente de educação e cuidado.
Por isso, gostariamos de manifestar os nossos sentimentos de consideração e

apreço ao FIA( Fundo da Infância e Adolescência) e a CEMIG ( Programa
AI6%) pela contribuição  que foi usada para compra dos

brinquedos de Playground.
Diretoria da Creche Madre Tereza de Saldanha

Borda da Mata



   TRIBUN A POPULAR8

Oferta de emprego em Senador José Bento
A Fábrica de Bolsas Térmica, New Tênis, instalada em

Senador José Bento está contratando mais  funcionários para
a sua unidade no município. Os interessados podem procurar

 a própria fábrica em Senador José Bento.
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

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

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

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

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei

nº 499/2012
“Dispõe  sobre a abertura de credito
especial”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
no uso de suas atribuições legais, que
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 especial, no corrente exercício no
valor de R$ 101.238,57(cento e um mil
duzentos e trinta e oito rais e cinquenta
e sete centavos), conforme especificação
abaixo:
.01  PREFEITURA MUNICIPAL
0104  Departamento de Educação e
Desporto
010402  Educação Infantil
01040212  Educação
01040212365  educação infantil
010402123650003  Universalização do
Ensino
0104021236500032.012  Manutenção do
Ensino Infantil
0104021236500032 .012449052
Equipamentos e Mareterial Permanente
– PROINF R$ 101.238,57
Art.2º Os recursos para abertura do
crédito mencionado o artigo primeiro são
provenientes do excesso de arrecadaçao
do  convênio nº701290/2011 do
Ministério da Educação – Fundo nacional
de Desenvolvimento da Educação –
Programa Nacional de Reestruturação e
Aparelhagem de Rede Escolar Pública de
educação infantil- PROINFÂNCIA
Art. 3ºRevogam-se as disposições em
contrário, entrando a presente lei em vigor
na data de sua publicação.
Borda da Mata, 22 de março de 2012.

Proposição de Lei
nº 500/2012

“Dispõe  sobre a abertura de credito
especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata
decreta e eu Prefeito Municipal sanciono
a seguinte lei:
Art. 1º Fica autorizada  a abertura de
crédito especial, no corrente exercício no
valor de R$ 307.412,92(trezentos e sete
mil e quatrocentos e doze reais e noventa
e dois centavos), conforme especificação
abaixo:
.02  PREFEITURA MUNICIPAL.
0205  Secretaria Municipal de Saúde.
020501  Fundo Municipal de Saúde.
02050110  Saúde.
02050110302  Assistencia hospitalar e
ambulatorial.
020501103020011   Saúde para a
Comunidade.
0205011030200112.030  Manutenção de
Sevriços de Saúde.
0205011030200112.030449051  obras e
instalações – REQUBS = R$ 307.442,92

Art.2º Os recursos para abertura do
crédito mencionado o artigo primeiro são
provenientes do excesso de arrecadaçao
de tanferencias do Ministério da Saúde
– Fundo Nacional de Saúde – Programa
de Requali ficação  de UBS, assim
distribuidos: Posto de saúde da Santa
Cruz R$ 149.922,41; Posto de Saúde do
Cervo Borda da Mata R$ 116.131,22 e
Unidade de Saúde Monsenhor Pedro S
G Cintra R$ 41.389,25.
Art. 3ºRevogam-se as disposições em
contrário, entrando a presente lei em vigor
na data de sua publicação.
Borda da Mata, 22 de março de 2012.

Proposição de Lei
nº 501/2012

“Dá nome de Rua  no bairro que
manciona e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, aprovou, e eu, Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada RUA LUIZ
ALVES PINHEIRO, a antiga Rua “E”,
que inicia Rua Francisco Coutinho de
Rezende e termina na Rua José Rodrigues
de Lima, Bairro Rodrigues Lima.
Art.2º Revogadas as disposições em
contrério, esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 22 de março de 2012.

Proposição de Lei
nº 502/2012

 “Altera o quantativo dos cargos que
menciona, previstos no anexo 1 do
quadro permanente de pessoal do
magistério Público Municipal, criados
pela lei 1.610/2010. ”
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 Altera o quantativo das categorias
funcionais de: Professor I e Professor II
previstos  no anexo  1, quadro
permanente de pessoal do Magistério
Público Municipal, da lei  1.610/2010,
passando a viger com os seguintes
quantitativos:
Professor I – 124 vagas
Professor II – 18 vagas
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação , revogadas as
disposições em contrério.
Borda da Mata, 22 de março de 2012.

Proposição de Lei
nº 503/2012

“Dispõe  sobre a abertura de credito
especial”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
no uso de suas atribuições que lhe são
confiáveis, 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
credito especial, no corrente exercício
no alor de R$ 28,901,46(vinte e oito mil,
novecentos e um reais e seis centavos),
conforme especificação abaixo:
02 Prefeitura Municipal.
02 06 Departamento M. De Obras, M.A.
e Servicos Urbanos e Rurais
02 06 06 Praças e Jardins
02 06 06 15 Urbanismo
02 06 06 015 451  infraestrutura Urbana
02 06 06 15 451 0010  Seviços urbanos
02 06 06 15  451  0010 1.003
Construçõa de Praças e Jardins
02 06 06 15 451 0010 1.003 449051
Obras e Instalações SETOP6
Art.2º Como recursos para abertura do
crédito mencionado no artigo primeiro,
sera usado o superávit financeiro de
convênio do exercício anterior
Parágrafo único : Os recursos
provenientes de excesso  de
arrecadação de convenio referidos no
caput deste  artigo referem-se ao
Convênio nº 553/2010, firmado com a
Secretaria  de Estado de Transportes e
Obras Públicas (SETOP), no valor de
R$ 100.000,00,(cem mil reais).
Art. 3ºRevogam-se as disposições em
contrário, entrando a presente lei em
vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 22 de março de 2012.

Proposição de Lei
nº 504/2012

“Altera o quantativo dos cargos que
menciona, previstos no anexo 1 do
quadro permanente de pessoal do
magistério PúblicoMunicipal, criados
pela lei 1.609/2010. ”
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 Altera o quantativo de das
categorias funcionais de: Inspetor de
Alunos, Secretário Escolar e Servente
Escolar, previstos no anexo I, quadro
permanente de pessoal do poder
Executivo de Borda da Mata , Com a
redação dada pela Lei 1.609/
2010,passando a viger com os seguintes
quantitativos:
Inspetor de Alunos  - 06 vagas
Secretário Escolar – 08 vagas
Servente escolar – 66 vagas
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação , revogadas as
disposições em contrário.
Borda da Mata, 22 de março de 2012.

Benedito Delfino de Mira-
Presidente da Câmara –Maria Izabel

de Lima Cobra - Vice Presidente –
Nilson Pereira de Toledo Filho

- Secretário -
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A você eleitor, peço mais uma chance para continuar mostrando minha
capacidade de administrar este município. Quem pode acompanhar mais de
perto toda minha luta, é testemunha do quanto trabalhei para fazer cumprir
as propostas feitas durante a campanha passada. O tempo foi muito curto
para realizar tudo que foi planejado. Busquei uma administração transparente,
com respeito ao dinheiro público e honestidade. Agora peço novamente o
seu voto, preciso de mais esta oportunidade para concluir vários projetos
que ainda não foi possível realizar.
Graças a Deus consegui a liberação de vários convênios com os governos
estadual e federal. E esta parceria foi possível pelo bom relacionamento e
influência que tenho com autoridades de todos os setores.
Preciso do seu voto, para juntos construirmos um município modelo para a
região, com desenvolvimento e qualidade de vida.

Muito obrigado e que Deus nos abençoe.

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

Anuncie
no
site
do

jornal
Tribuna
Popular.
Média

de
500

visitas
por
dia.

Obras do Parque Municipal de
 Bom Repouso estão aceleradas

As obras de construção do Parque
Municipal de Bom Repouso continuam a
todo vapor. No local, será construído um
grande lago, que terá em volta uma pista
de caminhada e Academia ao Ar livre.

O Parque Municipal, além de ser mais

um atrativo  turístico, será mui to
importante para a população de Bom
Repouso, pois eles terão um local
adequado para praticar suas atividades
físicas e manter a saúde,  sem contar que
fica ao lado do Ginásio Poliesportivo.

Obras de Construção do
Parque Municipal de

Bom Repouso

Eleições 2012
Anuncie no

Tribuna Popular

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

Anuncie no Tribuna Popular
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Apresentação da Igreja Presbiteriana Independente Camaleão do Rock

Banda Master

Batuke Minas Cassino Jack Edinho Santa Cruz

Guto e Moraes Leo Canhato e Robertinho

Oba Oba Samba House

Pedra Letícia

Pop Mind Radar Quatro

Fogos de artifícios Henrique e Diego Henrique e Diego e Célio Cabral

Pedra Letícia e José Augusto e Adriana Paiva

Cerca de 55 mil pessoas passaram por Borda da Mata
durante a tradicional festa de aniversário da cidade
A tradicional festa de aniversário de

Borda da Mata reuniu cerca de 55 mil
pessoas entre os dias 06 a 16 de julho,
de acordo com a estimativa da Prefeitura
Municipal. Durante os onze dias de
evento, shows de rock, axé, samba
house, pop rock, sertanejo universitário
e de raiz com artistas locais e de renome
nacional animaram bordamatenses e
visitantes. Borda da Mata comemorou
88  anos de emancipação  pol ítico-
administrativa.

As bandas locais Camaleão do Rock,
Legião do Rock, Batuke Minas, Cassino
Jack e a dupla Guto & Moraes reuniram
grande público em todos os dias de
apresentação.

Com a praça lotada, os destaques
ficaram com o grupo Oba Oba Samba
House, que se apresentou no domingo,
08/07, Edinho Santa Cruz & Banda no
dia 13/07, a dupla Léo Canhoto &
Robertinho e a banda Pedra Letícia, as

quais se apresentaram no  segundo
domingo da festa, 15/07. A dupla de
sertanejo universitário Henrique &
Diego, mesmo com a chuva que caiu
durante todo o dia 16/07, atraiu milhares
de pessoas na noite de encerramento da
festa.

A festa ainda teve shows com a dupla
gospel Alma & Lua, a banda e coral
infantil  da Igreja Presbiteriana
Independente de Borda da Mata, com
as bandas Pop Mind, Radar Quatro e
Master Banda Show. Outras bandas
regionais, como Réplica, Uskara, o cantor
sertanejo Jhon Duran e a dupla Pena
Branca e Motoqueiro fizeram shows de
abertura de alguns dos artistas da
programação oficial.

Com uma estrutura aprimorada dos
últimos anos, a festa de 2012 teve
barracas padronizadas de comidas e
bebidas dos dois lados da praça, de
acordo com a organização do evento,

para garantir mais comodidade
aos bordamatenses e
visitantes.

Segundo a Polícia Militar, “o
período da festa foi super
tranquilo sem ocorrências de
destaque como fu rtos de
veículo ou residências, apenas
pequenas brigas, as quais
foram dispersas rapidamente.”
A segurança contou também
com o apoio de uma empresa
especializada de segurança
privada contratada pela
Prefeitura. Foram instaladas 16
câmeras nas praças centrais
para ajudar policiais e
seguranças na prevenção e
garantia de uma festa tranquila.

Fonte : Assessoria de
Comunicação Prefeitura de
Borda da Mata
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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

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br
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Andréia Regina
Inácio Meira,

natural de
Senador José
Bento, filha de
Benedito Inácio
Filho e Maria de
Lourdes Inácio.
Peço seu apoio e

seu voto de
confiança para que
juntos possamos
fazer de Senador
José Bento um

lugar melhor para
se viver.

Anuncie no site do Tribuna Popular - Atualizado diariamente - Média de 500 visitas/dia

Departamento de Assistência
Social de Borda da Mata adere

Programa que oferece
cursos profissionalizantes

Borda da Mata está entre os
municípios que participam do Pronatec,
o Programa Nacional de Acesso Técnico
e Emprego, que faz parte do Plano Brasil
Sem Miséria (BSM), o qual coordena a
oferta de vagas de quali ficação
profissional a pessoas cadastradas ou
em processo  de cadastramento no
CadÚnico (Cadastro Único), mesmo que
o candidato  não seja beneficiár io
do  Programa  Bolsa  Famíl ia ou
do  Benefício  de  Prestação
Continuada (BPC) e ter idade a partir de
16 anos.

São cursos de formação inicial e
continuada voltados para a inserção no
mercado de trabalho, com duração
mínima de 160 horas. Os cursos serão
ofertados em insti tuições de
reconhecida qualidade no ensino técnico
e tecnológico, como as unidades do
Sistema Nacional de Aprendizagem
(SENAC e SENAI) e a Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica. A
oferta é gratuita. O Programa é uma
parceria do Ministério da Educação
(MEC) com o Ministério do
Desenvolvimento Social.

Os candidatos interessados nos
cursos Pronatec/BSM que não estejam
cadastrados no CadÚnico, mas que
tenham o perfil para cadastramento,
poderão ser matriculados normalmente
pelo programa, desde que também sejam
encaminhados ao órgão municipal
responsável pela inclusão de famílias no
Cadastro Único.

A execução do  programa é
desenvolvida junto às Prefei turas
Municipais, por meio da assistência
social, que se responsabilizam pela
mobilização dos beneficiários, pré-
matrícula e acompanhamento dos
alunos. A meta do Plano BSM é capacitar
um milhão de pessoas inscritas no
CadÚnico até 2014.

CURSOS
 O  Pronatec  disponibi lizará  aos

beneficiários de programas federais de

transferência de renda cursos de
Formação Inicial e Continuada (FIC),
divididos nas seguintes categorias de
escolaridade: 

a) Letramento Inicial; b) 1° ao 4° ano
do Ensino Fundamental ; c) 5° ao 9° ano
do Ensino Fundamental.

Os cursos disponíveis no Instituto
Federal – Campus Inconfidentes, com
início no segundo semestre de 2012 são:
Agente de Informações Turísticas,
Auxiliar  Técnico em Agropecuária
(cafeicultura), Operador de Sistema de
Irrigação, Preparador de Derivados de
Leite e Programador Web.

Em Pouso Alegre, os cursos
disponíveis pela Escola Profissional
Delfim Moreira são : Auxiliar
Administrativo (Parceria SENAC), Corte
e Costura Doméstico/Jovens e Adultos,
Informática Básica/Jovens e Adultos,
Informát ica avançada/capaci tação
profissional e Panificação e Confeitaria
(Parceria SESI). Pelo SENAC Pouso
Alegre, há o curso de Auxiliar
Administrativo.

ONDE SE MATRICULAR:
Para informações gerais sobre o

Pronatec/BSM (pré-matrícula, cursos,
ho rários etc.), basta procurar  o
Departamento de Assistência Municipal
– Rua Eduardo Amaral, 525.

ATENÇÃO:
Caso o candidato seja beneficiário do

Programa Bolsa Família, a matrícula nos
cursos do Pronatec/BSM não implicará
na perda de benefício. Qualquer membro
da família poderá participar do programa
e não há limite de pessoa por família. 

Pessoas com deficiência terão
prioridade na ocupação das vagas da
bolsa-formação, conforme previsto no
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência - Viver sem Limite. 

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Borda da Mata
passa para a

gestão básica do
Sistema Único da
Assistência Social

De acordo com o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), implantado
pelo Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS), para executar as ações de
articulação de esforços e recursos para
a execução dos programas, serviços e
benefícios socioassistencias, baseadas
nas orientações da Política Nacional de
Assistência Social  (PNAS) os
municípios recebem recursos de acordo
com as ações realizadas.

Dentro da Gestão  Municipal do
SUAS, três  níveis são possíveis: inicial,
básica e plena. Borda da Mata passou
da gestão inicial para a gestão básica
no último dia 17 de julho de 2012,
conforme Resolução 06/2012 da CIB,
publicada no Diário Oficial de MG.

Esta alteração foi possível porque
Borda da Mata conseguiu comprovar
que atende a todos os cr itérios
estabelecidos pelo  ministério  e
demonstrou que o  município tem
condições de oferecer proteção social
básica aos usuários da assistência
social, seja através do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS)
ou do próprio Departamento.  De acordo
com a coordenadora do CRAS, Marília
Sáber, a inserção na gestão básica foi
uma grande conquista para Borda da
Mata. Segundo ela, “passar da gestão
inicial para a gestão básica significa mais
recursos, mais invest imentos na
assistência social  e mui to  mais
responsabilidade”.
 Fonte: Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Borda da Mata
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