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Obs.: No site www.tribunabm.com.br você
 também encontra o Edital completo do Concurso.

Câmara Municipal de Borda da Mata
Extrato do Edital de Concurso Público n° 01/2011.

A Câmara Municipal de Borda da Mata – MG
 torna público que estarão abertas no período de

 27 de junho a 08 de julho de 2011 as inscrições ao
Concurso Público para os cargos de Agente

Legislativo, Auxiliar de Serviços Gerais e Contador.
O edital em seu inteiro teor está à disposição dos
interessados no site www.jcmconcursos.com.br

Borda da Mata, 20 de junho de 2011
Maria Izabel de Lima Cobra

 Presidente da Câmara.

Festa do Milho: Tão nova... e já grande...

Nova estrutura da Festa do Milho e a população curtindo a Festa
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Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora
do Rosário em Bom Repouso entra na fase final

UBS do Bairro Nossa
Senhora do Rosário
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Quadra da Escola do Distrito
dos Fernandes em Tocos do
Moji começa a ser coberta

Quadra da
Escola Municipal
Benedito
Caetano de Faria
no Distrito dos
Fernandes em
Tocos do Moji
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Polícia Militar de Senador
José Bento se encontra em
novo local de atendimento

Novas instalações
da PM de Senador

José Bento
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Você sabia que aquela roupa
que não serve mais para você ou
seu filho, pode  vestir uma pessoa
necessitada? Agora você já pode
fazer a sua doação através dos

pontos de coleta, que são todos os
Postos de Saúde e Prefeitura de

Borda da Mata. Sua doação
 será encaminhada através

dos Agentes de Saúde.
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Mês                           Dia
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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

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

Prefeito de Borda da Mata
oferece local no segundo piso
do Terminal Rodoviário
p a r a  a  i n s t a l a ç ã o  d a

 C â m a r a  d e  Ve re a d o re s
O prefeito Edmundo Silva Júnior de

Borda da Mata propôs à Câmara de
Vereadores que se mude sua Sede para o
segundo piso do Terminal Rodoviário.
Segundo ele, o pedido foi feito porque
os gastos lá serão menores do que
aquisição e construção de um novo local,
já que o atual está inadequado. Confira
abaixo os argumentos do prefeito para
fazer tal solicitação:

“Venho através deste, solicitar a
mudança da Sede da Câmara Municipal
de Borda da Mata para o Prédio do
Terminal Rodoviário, segundo piso,
localizado na Avenida Wilson Megale
Centro, considerando a necessidade
urgente da medida, pelos seguintes
motivos:

São  os Poderes Executivo e
Legislativo, independentes e autônomos
entre si. Desta forma, permanência dos
Poderes do Município, ocupando um
mesmo espaço físico, vem causando
confusão de atribuições e constantes

interferências entre os mesmos, fato que
impede implementação, em sua plenitude,
das mencionadas independência e
autonomia.

Ou tro fato r importante a se
considerado, é a ausência de condições
de acessibilidade para pessoas com
deficiência, no atual local onde se
encontra a Câmara Municipal. A mudança
para o Prédio mencionado, oferecido pelo
Executivo, proporcionará o acesso aos
deficientes, tendo em vista a
possibilidade de construção de “rampa
de acesso”, nos termos exigidos pelo
artigo 11 e seguintes, da Lei 10.098 de 19
de dezembro de 2000 e Decreto 5.296/
2004 que regulamente mencionada Lei.

Dispõem mencionadas normas que
pelo menos um dos acessos ao interior
da edificação deverá estar livre de
barreiras arquitetônicas e de obstáculos
que impeçam ou  dificu ltem a
acessibilidade de pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida.”

Transporte Escolar de Borda
 da Mata ganhará Kombi nova
O município de Borda da Mata vai

ganhar nos próximos dias mais uma
Kombi para o transporte escolar. O
prefeito Edmundo Silva Júnior diz que

essa será adqu irida com recursos
próprios e vai ser  utilizada para o
transporte de alunos que residem
próximo a cidade.

Prefeitura de Borda da Mata
diz que ainda existem terrenos
para serem doados a empresas
A Prefeitura de Borda da Mata convoca

as empresas que se interessar por
terrenos para implantar suas atividades
que protocolem os pedidos no Prédio da

Prefeitura, pois segundo o prefeito
Edmundo , o município ainda
disponibiliza de bons terrenos para as
indústrias interessadas.

Repetidores de TV em Borda da
Mata passam por uma revisão geral

Os repetidores de canais de TV em
Borda da Mata passaram por uma
manutenção completa nos últimos dias.
Mas o setor técnico da Prefeitura alerta
a população que para melhorar ainda
mais a recepção, é bom que se troque os
equipamentos de recepção como antena
e cabo. Segundo o Técnico, o cabo

aconselhável a ser usado é o Coaxial,
pois é o que melhor adapta com as
antenas usadas atualmente. A Prefeitura
informa ainda que a Rede TV está ainda
passando por uma revisão mais completa
e ela está funcionando no Canal 44, que
é o que o município deixa de reserva para
esse tipo de emergência.

Prefeito Edmundo de Borda
 da Mata convida Governador

Anastasia para inaugurar
Praça do bairro São Judas
Tadeu e Unidade Básica de

Saúde do bairro Nossa
Senhora de Fátima

No dia 14 de junho, o prefeito de Borda da Mata Edmundo Silva Júnior
 esteve  em  Belo Horizonte no Palácio Tiradentes, quando convidou o
 Governador Antonio Anastasia para participar das inaugurações da
Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora de Fátima e da
Praça do bairro São Judas Tadeu, tão logo elas estejam concluídas.

UBS do N.S. de Fátima

Calçamento da Rua Geraldo de Souza
Megale em Borda da Mata é concluído

O calçamento da Rua Geraldo
de Souza Megale e mais duas
travessas, no bairro Santa
Terezinha em Borda da Mata foi
concluído. “Há muito tempo, a
população daquela rua
esperava por este benefício e
agora atendemos. Fico feliz por
mais esta conqu ista da
população daquele local”, diz
o prefeito Edmundo Si lva
Júnior.

Começa a construção da “Escola Modelo”
do bairro Santa Cruz em Borda da Mata

No dia 20 de junho, começou no
bairro Santa Cruz a construção da
esco la dentro do  “Pro jeto Esco la
Modelo” iniciado nesta administração
municipal .  Segundo  o  prefei to

Edmundo Silva Júnior, a escola será
construída dentro  dos moldes da
Escola Municipal  Benedita Braga
Cobra tanto na reforma como na
construção de novas salas. “A escola

também vai  ganhar uma quadra
poliesportiva e esperamos concluí-la
para o início das aulas do próximo
ano”, frisa o prefeito Edmundo Silva
Júnior.

Construção da Escola dentro do Projeto “Escola Modelo” no bairro Santa Cruz

Estrada do Morro do Cruzeiro
em Borda da Mata recebe

pedra britada

O Morro do Cruzeiro em Borda da Mata, onde a Prefeitura desapropriou
recentemente, ganhou uma reforma total na estrada. Além de alargar o
 trecho, foi colocada ainda pedra britada para que não haja nenhum

problema no trânsito de veículos até o local.

Borda da Mata
completa 87 anos
de emancipação

política e
administrativa

no dia 16 de
julho de 2011 -

Dia da Padroeira
da Cidade -

Nossa Senhora
do Carmo.
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Representantes das marcas:

Rua José Pinto de Freitas, nº 8 - Borda da Mata - Tel.:3445-2656
Av. Alvarenga Peixoto, nº 918 - Inconfidentes - Tel.:3464-1098

Rua Minas Gerais, nº 669 - Monte Sião - Tel.:3465-1815
Rua João Pessoa nº 85 -  Jacutinga -Tel.:3443-2304

SURF MÁQUINAS
APRESENTA NA ONDA DA COSTURA

COM TODA LINHA DE COSTURA E
PEÇAS EM GERALAGORA COM

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

Promoção de agulhas para máquina reta.
Venha conferir nossos preços. Você vai se surpreender.

Estamos
aceitando

CartãoLIGUE E AGENDE SEU HORÁRIO

Disque Denúncia
Sigilo Absoluto

Contra Crime Ambientais ligue:
(35)3441-1491 ou 190

Defender o Meio Ambiente
ajuda a preservar a vida!

Vem aí a Festa em louvor a Nossa
Senhora Aparecida no bairro Boa

Vereda de Cima(Capelinha) em Bom
Repouso. Aguardem!!!

Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora
do Rosário em Bom Repouso entra na fase final

A Unidade Básica de Saúde que está sendo construída no bairro Nossa Senhora do Rosário em Bom Repouso,
agora entrou na fase final de acabamento. No momento, estão sendo feitos os trabalhos de pintura.

O bairro também está ganhando uma nova praça ao lado da igreja.

Vem aí a 3ª Copa Bom Repouso
de Futebol de Menores

Troféu: Celso Candido Crispim (Celso Basileu)

A Copa será de 15 a 23 de julho.

As equipes que vão participar são: Meninos de Ouro
Bom Repouso; CR  Flamengo de Divinópolis; 23 de

setembro de Três Corações; C.A. Esperanctense de Boa
Esperança; Rubro Negro de Betim; Garotos de Ouro de

Conceição dos Ouros; Projeto Cidadão de Betim; S.E
Palmeiras de Divinópolis.

A competição será em três categorias
 96/97 – 98/99 – 00/01.

Acontecerá nos dias 8 e 9 de Julho, a partir das 18h,
 no Barracão Paroquial, a Tradicional Festa Julina da Escola

Estadual Coronel Ananias de Andrade de Bom Repouso .
Além das comidas e bebidas típicas, a festa será animada
pela dupla Jean Carlos e Giuliano que se apresentarão

tanto na  sexta quanto no sábado.  Não deixe de
participar,  pois a diversão estará garantida.

Maria Eunice Faria reelege pela
 4ª vez consecutiva para Direção da

Escola Estadual Lauro Afonso Megale
Maria Eunice Faria foi reeleita  para a

sua 4ª gestão de Diretora da Escola
Estadual Lauro Afonso Megale de Borda
da Mata,  juntamente  com seus vices,
Bete Cardoso, Lelé  e nesse mandato terá

mais um vice, o professor Totonho.
A diretoria reeleita agradece aos pais,

alunos e funcionários da EELAM que
acreditaram no seu trabalho e votaram a
favor na eleição que aconteceu no dia 05

de junho.
A direção informa ainda que a Escola

está passando por uma reforma na
pintura e o término  da quadra coberta
que possui agora  um palco e banheiros.

Lelé, Bete Cardoso, Totonho e Nice Quadra Poliesportiva da EELAM

Borda da Mata conquista o primeiro
lugar no regional de Taekwondo

O Campeonato Regional de
Taekwondo  fo i  real izado no
domingo, dia 19 de junho, no ginásio
esportivo Clube dos Bancários, em
Varginha. A competição que reuniu um
grande número de atletas da região,
contou ainda com a participação de um
at leta da Argent ina, que estava
fazendo um intercambio esportivo.

Durante todo o  dia, houve
competições de crianças, jovens e

adu l tos, onde os at letas estavam
empenhados em conquistar o podium
em suas categorias, tornando as lutas
acirradas. Os atletas Juka Francis, de
07 anos, categoria até 22kg, faixa
amarela e João Vitor Sáber, 13 anos,
categoria até 51 kg faixa vermelha
ponta preta, foram os destaques da
equipe.

Borda da Mata foi representada pela
Academia União TKD e pelo Colégio

Nossa Senhora do  Carmo, e
conquistou  o  primeiro  lugar po r
Equ ipe, segu ida pelas cidades de
Alfenas e São Lourenço. “Um ótimo
resu l tado , mostrando  que nosso
Taekwondo cont inua em um bom
nível”, diz André Inácio, Instrutor da
Academia União. A equipe contou com
o fundamental apoio da Prefeitura
Municipal através do Departamento de
Esporte, Cultura e Lazer.

Equipe de Borda da Mata João Vítor recebendo a Medalha de Campeão do Mestre Valter

Festa Junina da E. M. Benedita
Braga Cobra - Borda da Mata
Aconteceu no sábado, 18 de junho, a

tradicional Festa Junina da E.M. Benedita
Braga Cobra – o Grupo Escolar de Borda
da Mata. Centenas de pessoas
compareceram, em especial alunos e pais.

Comidas e danças típicas, divertidas
brincadeiras como Pescaria e Boca do
Palhaço, além do sorteio de uma TV LCD
e uma bicicleta, animaram o público

presente.
A Direção da Escola agradece o

empenho de todos os envolvidos, da
Secretaria Municipal de Educação e, em
especial,  dos doadores de prendas.
“Graças a todos que colaboraram, de uma
maneira ou de outra, nossa Festa foi um
sucesso!” – disse o Diretor da Escola,
Prof. Antônio Carlos de Rezende.
 

Apresentação
de Quadrilha

dos alunos

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
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Dra. Gilmara de Jesus Paiva

 Aparelhos fixos e removíveis
CRO-MG-26386

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 35
(Antigo Calçadão)

Galeria Paiva - Sala 03 - Borda da Mata

Dra. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG35388

Clínica Geral - Restaurações
Estéticas - Próteses - Clareamento Dental
Tratamento Gengival - Piercing - Cirurgias

Com as Dentistas:

Ligue e agende um horário: 3445-2223

ATENDEMOS VÁRIOS
CONVÊNIOS

Consultório Odontológico

COMPADRE

ANIVERSÁRIO

“Os que confiam no Senhor serão como os Montes de Sião que
não se abalam, mas permanece para sempre” – Salmo 125, V1

A Coordenadora da Escola Municipal do bairro Santa Cruz, a ex-
Diretora Damares da Silva, os ex-vereadores Anilton Pereira da
Silva, Waldir Gomes Bonifácio e Antonio Albano, a vereadora
Cidinha Costa, o vice-prefeito Silvio Pedro Rodrigues, o Pastor

Jair Miguel Franco, a Associação Comercial e Industrial, os
funcionários dos Correios, da Delegacia de Polícia, do Fórum,
da Secretaria de Saúde, da equipe do PSF da Santa Cruz, do

Conselho Tutelar e o Tribuna Popular parabenizam o Comissário
de Menor Jair Benedito de Souza pelo seu aniversário no dia 05

de junho e pelo trabalho voluntário desempenhado em seu
bairro. Parabéns Jair e que continue sendo esta pessoa tão

prestativa a sua comunidade.

Quem  completou mais  um ano de vida, no dia 21 de junho,
foi o músico Ivan Rosa e ganhou os parabéns da  Esposa

 Regiane Cruz e da filinha, Maria Virgínia.

Prefeitura de Tocos do Moji constrói galeria
na Avenida Joaquim Mariano da Silva

Foi construída
na entrada de
Tocos do Moji, na
Avenida Joaquim
Mariano da Silva,
uma galeria de
aproximadamente
65 metros de tubos
de concreto para
solucionar um
ant igo problema
com enxurradas na
avenida.

Quadra da Escola do Distrito dos Fernandes
 em Tocos do Moji começa a ser coberta

A Prefei tu ra de Tocos do  Moji
iniciou  a cobertu ra da quadra
poliesportiva da Escola Municipal
Benedito Caetano de Faria no Distrito

dos Fernandes.
O recurso para esta obra é uma verba

orçamentária do Deputado Federal
Bilac Pinto, no valor de 150 mil reais.

Este valo r também está incluído a
cobertu ra da quadra da Esco la
Municipal Maria Ambrosina de Jesus,
no Distrito Sertão da Bernardina.

Início da cobertura da quadra da Escola do Distrito dos Fernandes

Terreno onde será a Estação de
Tratamento de Água do Distrito

dos Fernandes começa a ser limpo

A Prefeitura de Tocos do Moji começou a limpeza e a terraplenagem do terreno onde será construída a
Estação de Tratamento de Água no Distrito dos Fernandes.

Alteração da tabela do campeonato
 de futebol de Tocos do Moji

A tabela foi alterada devido a
desistência de uma equipe. Agora são
duas chaves, uma com quatro e outra
com três times. Confira abaixo como

ficou a nova tabela:

Prefeito Antonio Rosário dando o
pontapé inicial do campeonato

No dia 18  de junho, Amiltom e Andréia Machado receberam familiares
e amigos para a comemoração do aniversário de seu filho Pedro L.

 Machado que completou três anos. Parabéns!!!
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CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG
Tels.:(35)3445-3359/9862-0820

ACADEMIA JL l
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

ACADEMIA JL ll
Espaço exclusivamente dedicado às mulheres:
Modernos equipamentos, mesclando exercícios

 localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

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

Festa do Milho: Tão nova... e já grande...
Cada ano que passa, a Festa do Milho

tem se configurado como a festa mais
genuína de Borda da Mata. Esta festa,
que é promovida pela Paróquia Nossa
Senhora do Carmo, está contribuindo
para o engrandecimento cultural de
nossa cidade. Com apenas seis anos de
existência, esta Festa conquistou seu
espaço no calendário de eventos da
região.

Este ano, como nos anteriores, a Festa
transcorreu de uma maneira tranqüila,
num clima de amizade e
confraternização. O ambiente estava bem
aconchegante e familiar, característica
marcante desta Festa.

Esta 6ª edição da Festa trouxe grandes
inovações, desde a estrutura física até
as atrações que foram desenvolvidas ao
longo dos três dias.

Ano após ano, a produção tem
aumentado. Este ano foram utilizados
320 sacos de milhos, quantidade bem
superior aos 250 sacos do ano passado.
O crescimento da festa é extraordinário,
tendo em vista que a 1ª Festa do Milho
contou com apenas 70 sacos de milho
para produzir  os diversi ficados
produtos. Ao mesmo tempo em que a
produção tem aumentado, o público
também tem freqüentado enormemente

esta festa, gerando o desconforto de não
encontrar determinados produtos.
Embora tenha seu lado negativo, é um
ótimo indício da aceitação da qualidade
dos produtos.

Mais uma vez merece destaque o
trabalho de todas as pessoas que doam
seu tempo e esforço para o bom êxito da
Festa, pois tudo é produzido de forma
vo luntária po r membros das 30
comunidades rurais e urbanas que
compõem a Paróquia Nossa Senhora do
Carmo. A todos vocês, nossa gratidão!

Este ano tivemos a novidade do
Concurso da Rainha Mirim da Festa do
Milho , que contou com quatro
candidatas: Júlia, Luíza, Maria Clara e
Maria Gabriela, sendo Maria Grabiela
coroada como a Primeira Rainha da Festa
do Milho e as demais, princesas. À
Rainha e às princesas, juntamente com
seus pais, nosso agradecimento pela
dedicação e contribuição que deram a
nossa Festa.

Além disso, nos três dias de festas
tivemos festival de prêmios: câmera
fotográfica digital, notebook, TV LCD
32 polegadas e outros. A todos que
adquiriram suas cartelas, nosso muito
obrigado.

E não faltaram as apresentações

musicais que estiveram abrilhantando as
noites de sexta-feira e sábado e durante
o dia de domingo. Nossa gratidão aos
grupos musicais do Quarteto Origem e
Poesia Cantada pelas belas
apresentações e às demais
apresentações que demonstraram que
nossa cidade é terra que cultiva a cultura.

Mas esta Festa do Milho só foi
possível promovê-la, com esta estrutura
mais moderna e inovadora, po is
contamos com o apoio de diversos
parceiros que acreditaram no potencial
desta festa. Aos nossos parceiros,
nossa gratidão!

Após o encerramento e avaliação da
6ª Festa do Milho, a Comissão
Organizadora pretende aprimorá-la...
Novas idéias já têm surgido... Novidades
virão ...  Mas por enquanto , f ica a
saudade de dias tão agradáveis que
vivenciamos em nossa cidade, que
acolheu muitos visitantes de diversas
localidades.

Por fim, quero deixar uma palavra de
agradecimento a toda Paróquia e a toda
população bordamatense, pelo apoio
constante, incentivo e amizade.

Deus os abençoe sempre!
Pe. Daniel Santini Rodrigues

Grupo Poesia Cantada que se apresentou no sábado

Uma das barracas da Festa do Milho

Quadro pintado
exclusivamente
para a Festa do
Milho e a nova

estrutura da Festa

Mais fotos da Festa do Milho no site do
Tribuna Popular: www.tribunabm.com.br
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DIRETO DA POLÍCIA
SD Raquel

Grupo Sefex completa cinco anos de
serviços funerários em Borda da Mata

Neste mês de junho, a FUNERÁRIA SEFEX está
completando cinco anos de serviços prestados à
população de Borda da Mata e região.

Neste momento, o Grupo Sefex gostaria de
agradecer o acolhimento e a confiança depositada
em  nossos trabalhos pela população
bordamatense e  região.

Através da assistência do Grupo Sefex cada dia
mais pessoas e empresas podem contar com a
seriedade e respeito que sua família merece.

Nosso atendimento está disponível
 24 horas pelo telefone:  (35)3445-1809.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Menor agride com faca três pessoas
em evento de som automotivo

no bairro São Benedito
No dia 12 de junho, a Polícia Militar

foi acionada a comparecer no bairro
São Benedito onde estaria ocorrendo
um evento de som automotivo.Foi feito
contato com a equipe de segurança do
evento onde informaram aos Militares
que teria ocorrido uma lesão corporal

e que o autor estaria contido. O menor
F.C  de 17 anos teria agredido com uma
faca  O.T.S de 25 anos,  A.M.M de 23
anos e V.P.S de 18 anos. As vítimas
foram encaminhadas ao  pronto
socorro.O autor foi apreendido em
flagrante.

Jovem de 23 anos é preso com
13 cápsulas de cocaína na

entrada do evento Perfect Car
No dia 12 de junho, a Polícia Militar foi

acionada a comparecer ao  evento Perfect
Car, onde durante busca pessoal para
entrar  no evento, os seguranças
encontraram com  C.B.S  de  23 anos,
duas cápsulas de substância semelhante
a cocaína. Após ser procedido uma busca
pessoal minuciosa foram encontrados

ainda,  no bolso da blusa do autor,  mais
treze cápsulas da mesma substância.
Perguntado ao autor sobre a substância
o mesmo afirmou que seria para usar e
compartilhar com seus amigos.Diante
dos fatos o autor recebeu voz de prisão
em flagrante delito e foi encaminhado
para a Delegacia .

Um menor de 12 anos
 é apreendido furtando

um Supermercado
No dia 17 de junho ao ser acionada a

Polícia Militar  compareceu  ao
Supermercado Monsenhor Pedro Cintra,
onde o solicitante, A.R.B.J relatou aos
Policiais que o menor  R.C.S.J  de 12 anos,
entrou no supermercado e na saída foi
pego furtando um pacote de bolacha e
um Danette. Os produtos estariam

escondidos da blusa do menor. Segundo
o menor, no dia anterior teria praticado o
mesmo fato com sua irmã de 10 anos no
mesmo supermercado. O Conselho Tutelar
foi acionado e compareceu ao local. O
menor foi apreendido e encaminhado a
Delegacia juntamente com seu avô o qual
acompanhou a ocorrência.

PM cumpre mandado de
prisão no Distrito do Cervo

No dia 21 de junho, a Polícia Militar em
cumprimento do mandado de prisão
expedido pelo MM.Juíz de Direito Dr.
Hélio Walter de Araújo Junior, compareceu

no Cervo e cumpriu o mandado de prisão
em desfavor de R.P.C , onde o mesmo foi
encaminhado a delegacia local para as
providências cabíveis.

Rua José Pinto de Freitas, 110
(a 100 metros do Farol)

Borda da Mata - MG

Tel.:(35)3445-1402
E-mail - sonhosemimos1@gmail.com

Veja o Edital completo do Concurso da Câmara
Municipal de Borda da Mata no site do jornal

Tribuna Popular:www.tribunabm.com.br
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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

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.

Sítio
Maranatha

(Bairro Córrego
da Onça)

Site: www.pousadavaledasmontanhas.com.br

SENADOR
JOSÉ

BENTO

Distância
do Centro:

1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741

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.

Negócio de Oportunidade!
Vende-se uma casa no bairro N.S.Aparecida.

Aceita troca. Telefone:9887-7324

Conselho Tutelar de Borda da Mata
 ganha veículo através de emenda

parlamentar do Deputado Odair Cunha
A Secretaria de Direitos Humanos da

Presidência da República (SDH/PR)
iniciou este mês a entrega de carros e
computadores para estados e municípios
equiparem suas redes de atendimento a
crianças e adolescentes. Um total de 158
automóveis e 1760 computadores será
doado para municípios e estados,
destinados aos conselhos tutelares e ao
sistema socioeducativo. 

A doação dos equipamentos foi
aprovada pelo Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) e executada pela SDH/PR. Os
recursos vieram do Fundo da Infância e
Adolescência (FIA) e de emendas
parlamentares. A escolha dos
beneficiados foi feita a partir de um
diagnóstico das redes de proteção da
infância e adolescência nos estados e a
identificação das principais demandas.
 Todos os  estados brasileiros  serão

contemplados com a doação de
computadores e veículos para o sistema
socioeducativo. De acordo com Thelma
Oliveira, coordenadora geral do Sistema
Nacional de Atendimento
Socioeducativo da SDH/PR, os veículos

serão dest inados às unidades de
atendimento inicial e internação
provisória para adolescentes em conflito
com a lei. No caso dos computadores,
eles serão uma importante ferramenta
para que as unidades de internação
implementem o Sipia Sinase, sistema de
informação que visa reunir informações
sobre o atendimento socioeducativo em
todo o país.
 No  caso  dos  conselhos  tutelares,

computadores serão doados para
unidades nas capitais e também no
interior dos estados. A demanda por
equipamentos foi um dos principais
gargalos apresentado para o
funcionamento dos conselhos pela
pesquisa Conhecendo a Real idade,
realizada em 2006 pela SDH/PR. O
principal objet ivo é viabil izar  o

funcionamento do Sipia CT – sistema de
informação que visa formar um banco de
dados sobre o trabalho dos conselhos
tutelares, que são pontos estratégicos
da rede de proteção  de crianças e
adolescentes e ainda a doação dos
veículos criará condições para o
deslocamento dos conselheiros
tutelares em suas comunidades,
aproximando-os da demanda e
qualificando sua atuação. 

Minas Gerais – Em Minas Gerais, 46
carros serão dist ribu ídos em 46
municípios para os Conselhos Tutelares
do Estado, entre eles o de Borda da Mata.
A ação foi possível graças à aprovação
da emenda parlamentar apresentada pelo
deputado federal Odair Cunha (PT-MG).

O veículo é um Uno Mille com direção
hidráulica e ar condicionado.

O desconfo rto e a ansiedade
relacionados ao momento da picada da
agulha agora são coisas do passado. Em
uma fração de segundo a CANETA
SAFE-INJECT PARA APLICAÇÃO DE
INSULINA SEM AGULHA, introduz
qualquer tipo de insulina de forma
segura. Por utilizar mecanismo de
pressão, a CANETA SAFE-INJECT
preserva o tecido e evi ta lesões e
infecções que comumente ocorrem em
decorrência do uso de agulhas. Ainda é
possível realizar  a combinação  de
insulinas na mesma aplicação.
 Produzida na Alemanha, a CANETA

SAFE-INJECT PARA APLICAÇÃO DE
INSULINA SEM AGULHA já
é amplamente utilizada em vários outros
países. Possui selo de qualidade ISO,
registro CE (Comunidade Européia) e
muitos trabalhos cient íficos que
comprovam sua eficácia e segurança.

 A  CANETA  SAFE-INJECT
PARA APLICAÇÃO DE  INSULINA
SEM AGULHA

 já está registrada na ANVISA e
será comercializada a partir de agosto de
2011 no Brasil pela Hemocat, empresa
que atua há mais de 20 anos na área de
saúde.

A CANETA SAFE-INJECT terá
garantia de 1 ano e será acompanhada
de um kit completo do produ to
com adaptadores  para  todas  as
apresentações de insulina (frasco
ampola, caneta, cartucho).

A Hemocat fará o lançamento oficial
da CANETA SAFE-INJECT PARA
APLICAÇÃO DE INSULINA SEM
AGULHA no 16º Congresso Brasileiro
Multidisciplinar em Diabetes, de 29 a 31
de julho de 2011 em São  Pau lo,
organizado pela ANAD – Associação
Nacional de Assistência ao Diabético.
 

Está chegando ao Brasil a
CANETA SAFE-INJECT
PARA APLICAÇÃO DE

INSULINA SEM AGULHA.

Anuncie no site do Tribuna Popular
Modelo do
carro que o
Conselho
Tutelar
ganhou
através do
Deputado
Odair
Cunha



   TRIBUN A POPULAR8

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.

Advocacia  e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598

Tel.:(35)3445-2729

Rua Rio Branco, 125 - Centro - Borda da Mata
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Ata da audiência pública do primeiro
quadrimestre de dois mil e onze,

 em atendimento ao parágrafo 4° dos
 artigos 9° e parágrafo 1° do artigo

1° da lei complementar n° 101/2000.
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e onze, no auditório da Câmara Municipal de Tocos do
Moji, realizou-se a audiência pública do primeiro quadrimestre de dois mil e onze às quinze horas e trinta
minutos estando presente a população de Tocos do Moji e o senhor Antônio  Rosário Pereira, prefeito
municipal, que assumiu a Presidência e declarou a abertura da reunião dando a todos as boas vindas e
explicou a todos a importância de se divulgar os trabalhos financeiros da Prefeitura. Em seguida passou
a palavra ao senhor Fábio Flauzino, Chefe da Divisão Médica e Odontológica que iniciou apontando os
gastos e os serviços prestados pela Unidade Básica de Saúde, informou também que o antigo ESF –
Estratégia de Saúde da Família passou a ser PACS – Programa Agente Comunitário de Saúde. Com a
palavra o senhor André explica que na Constituição e os, digo o município deve investir vinte e cinco por
cento dos recursos na educação, a receita de impostos foram dois milhões quatrocentos e quarenta e
cinco mil e centavos arrecadados pelo Município e pela União que é repassado. Relatou ainda que vinte
por cento de todos os impostos arrecadados vão para o FUNDEB, recebeu do Fundo, trezentos e
setenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco e noventa e três centavos, gastos de folha de pagamento
possui um limite de 2, digo vinte e quatro por cento, despesas correntes foram gastos duzentos e noventa
e três mil. A senhora, digo senhorita Márcia Paula, Assistência Social, no valor de nove mil quatrocentos
e cinqüenta e dois reais no atendimento aos usuários e quatorze mil quinhentos e noventa e oito reais e
noventa e oito centavos gastos com o benefício do auxílio estudo. Nada mais havendo a tratar eu,
Márcia Paula da Silva lavrei a ata que depois de lida segue assinada por todos. Tocos do Moji 26 de
maio de 2011.

Ciclistas de Borda da Mata participam da 5ª Etapa Circuito Brasileiro de
Cicloturismo na Vila Inglesa de Paranapiacaba, Distrito de Santo André-SP

 No dia 19 de junho, aconteceu a 5ª
etapa do Circu ito  Brasileiro de
Cicloturismo na Vila Inglesa de
Paranapiacaba, Distrito de Santo André-
SP.

 Mais de cem participantes estiveram
presentes no evento e percorreram cerca
de 30 quilômetros na Serra do Mar.

 Os ciclistas de Borda da Mata
estiveram presentes em grande número
mais uma vez e contaram o apoio da

Prefeitura de Borda da Mata e
departamento de Cultura, Esporte e Lazer.
 Estiveram presentes também ciclistas
das cidades de São Paulo-SP, São
Bernardo do Campo-SP, Santo André-SP,
Jandira-SP, Mairiporã-SP, Atibaia-SP,
Pouso Alegre-MG, Guarulhos-SP,
Diadema-SP e Extrema-MG.

 O Circuito Brasileiro de Cicloturismo
faz parte do projeto ”Quem pratica
esportes não tem tempo para as drogas”

e é uma realização de Mundo X-Terra
Mkt Esportivo. Borda da Mata receberá
uma etapa do circuito no segundo
semestre deste ano.

Confira as próximas etapas do Circuito:
6ª Etapa Águas da Prata-SP, dia 24 de

Julho
7ª Etapa Pedralva-MG, dia 31 de Julho
Maiores informações:
 www.circuitodecicloturismo.com.br

Ciclistas em
Santo

 André-SP

Colégio Nossa Senhora do
Carmo de Borda da Mata

realiza IV Feira
Multidisciplinar

O Colégio Nossa Senhora do Carmo
promoveu no dia 17 de junho, sexta-
feira, sua IV feira multidisciplinar. Os
trabalhos fo ram desenvo lvidos e
apresentados pelos alunos do 6° ano
E.F.  ao 2° ano E.M., que novamente se
superaram, mostrando criatividade e
domínio nos diversos assuntos
envolvendo as disciplinas trabalhadas.

Durante todo o dia, o evento foi
prestigiado pela comunidade

bordamatense, o que engrandeceu
ainda mais o acontecimento.

“Por esse motivo, a equipe diretiva
do CNSC aproveita a oportunidade para
agradecer aos alunos, pais,
funcionários, professores, jurados e
visi tantes, que mais uma vez
contribuíram para a concretização dessa
atividade que tem um importante valor
educacional, cultural e social em nossa
escola.”

Apresentação
dos alunos

A Prefeitura Municipal de Borda da Mata e a Secretaria
Municipal de Saúde convidam a população para a IV

Conferência Municipal de Saúde “Todos usam
o SUS! SUS na Seguridade Social, Política
Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro!”

Dia: 05/07/2011
Horário: 17h

Local: Clube Literário e Recreativo
 de Borda da Mata

Os interessados em participar deverão
realizar inscrição na Secretaria de Saúde.

Cada comunidade deverá indicar dois delegados para
representá-la. As fichas de inscrição foram entregues

aos representantes das comunidades (Igrejas,
Associação de Moradores e outros).
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Horta Escolar de Senador José Bento já está quase
produzindo verduras para a merenda escolar

A Horta Escolar implantada no município de Senador José Bento já está com verduras quase
ao ponto de serem consumidas pelos estudantes, para reforçar a merenda escolar.

Polícia Militar de Senador José Bento se
encontra em novo local de atendimento

A Prefeitura de Senador José Bento reformou um prédio municipal para abrigar as instalações da Polícia Militar
 e proporcionar mais segurança à população. O novo local, que fica na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 378,

 foi totalmente adaptado para receber a Polícia Militar, que já atende no lugar.

Trator adquirido pelo município de
 Senador José Bento recebe os implementos
 para atender os pequenos produtores rurais

O Trator adquirido pela Prefeitura
de Senador José Bento, por convênio
através do  “Programa Patru lha
Agríco la”(do  Ministério  da
Agricul tu ra, Pecuária e

Abastecimento)  acaba de receber
seus implementos para que possa
atender os pequenos produ to res
rurais.

Os implementos recebidos são: um

arado de três discos reversíveis; duas
lâminas t raseiras; uma grade
niveladora; uma carreta basculante de
um eixo; uma roçadeira com regulagem
para lateral e um guincho traseiro.

Alguns implementos do novo Trator da Prefeitura de Senador José Bento

A Família de Dona Catarina Floriano de Souza,
de Senador José Bento,  agradece a todos que

manifestaram seus sentimentos com suas presenças,
através de gestos de carinho e votos de pesar,

pela sua passagem para o mundo eterno.

*04/02/1932 +14/06/2011
Seus filhos: José Carlos, Adélia, Cláudio, Roque, Roberto,

 Maria Helena, Maria Elza, Murílio e Flávio

Prefeitura de Senador José
Bento adquire Bomba de
Combustível Diesel para
abastecer frota municipal

Desde o início de 2011, toda a frota de
veículos da Prefeitura de Senador José
Bento a Diesel não é mais abastecida em
Posto de Combustível. Para que isso
ocorresse, o prefeito Flávio de Souza

Pinto adquiriu e instalou no Pátio
Municipal uma Bomba que atende todos
os veículos movidos a Diesel do
município e também atende a Polícia
Militar, através de convênio.

Bomba de
Diesel para
abastecer a
frota municipal
de Senador
José Bento

A Pousada Vale das Montanhas em
Senador José Bento  está precisando de
cozinheiras e auxiliares. As interessadas

favor entrar em contato pelos
 telefones da Pousada.

(35)9922-1302 - (35)9907-1741

Equipe da Secretaria Municipal
de Assistência Social de

Senador José Bento visita o
CRAS da cidade de Congonhal
Com o objetivo  de conhecer o

trabalho  realizado no  CRAS de
Congonhal e também como forma de
interação entre os municípios vizinhos,
trocando informações e experiências, a
equipe da cidade de Senador José
Bento reuniu-se com a Secretária de
Ação Social, Cultura, Esporte e Lazer
Srta. Thais Cristina dos Santos. Durante
a visita foi possível conhecer alguns
projetos que estão  sendo
desenvolvidos e segundo a primeira
dama, de Senador José Bento, Sra.
Valquiria, que também acompanhou a
visita, o CRAS de seu município ainda
está em fase de implantação, mas o
trabalho será consolidado através da
equipe mul tidisciplinar que está
assumindo o  serviço  sendo:  uma

Assistente Social, uma Psicóloga, uma
Fisioterapeuta, uma Nutricionista e uma
Técnica Administrativa. Para melhor
atender as necessidades da população
serão formados grupos de Terceira
Idade, de Mães, de Adolescentes e
Jovens. Outros projetos também estão
sendo desenvolvidos de acordo com as
demandas locais.

O Prefeito  Flávio de Souza Pinto  vê
um grande avanço para fortalecer o
trabalho da Assistência Social no
município, e acredita que a população
será muito beneficiada com a atuação
do CRAS. Ressalta ainda a importância
da participação de todos os munícipes,
que podem usufruir de uma equipe de
profissionais vol tados para as
necessidades do povo.

Visita ao CRAS de Congonhal

Dois produtores de leite de Senador José
Bento participam do 1º Encontro Mineiro

do Balde Cheio em Belo Horizonte
O Expominas BH ficou lotado de

produtores rurais no final de maio. Com
a presença de 1,5 mil pessoas, entre
produtores de lei te, técnicos e
autoridades, o Sistema FAEMG SENAR
promoveu o 1° Encontro Mineiro do
Balde Cheio  – Programa de
Desenvolvimento Integrado da Pecuária
Lei teira. Além de fazer  parte das
comemorações dos 60 anos da FAEMG,
o evento marcou os quatro anos do Balde
Cheio no Estado.

O Balde Cheio une pesquisa e extensão
para aumentar a produtividade, gerar
lucro e melhorar a qualidade de vida no
campo. O trabalho consiste na adoção
de técnicas simples de manejo de
pastagem, controle zootécnico e gestão
da propriedade. Com tecnologia da
Embrapa Pecuária Sudeste (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o
programa é coordenado, em Minas
Gerais, pelo sistema FAEMG SENAR.
Participam entre 1,5 mil e 2 mil produtores.
São 137 municípios assistidos, de todas
as regiões do Estado. A meta para este
ano é chegar a 210 cidades.

Resultados positivos
“Este é um dia glorioso. O Balde Cheio

vai  crescer  ainda mais, pois é um
programa robusto, sustentável  e
fundamentado em boas experiências”,
ressaltou o presidente da FAEMG,
Roberto Simões. O deputado estadual
Antônio Carlos Arantes (PSC), fez coro
a essas palavras, dizendo que “o Balde
Cheio leva esperança e possibilidade de

uma vida melhor no campo”. Já o
secretário de Estado de Agricultura,
Elmiro Nascimento, destacou o poder de
mobilização e organização do setor:
“Presenciamos hoje um ato emocionante,
que mostrou a força do agronegócio”.

Com produção de nove bilhões de
litros de leite em 2010, ou 30% da
produção nacional, Minas acumula
resultados positivos com o Balde Cheio.
Os participantes do programa relatam
maior eficiência na produção de leite e,
consequentemente, aumento dos lucros
e melhoria da qualidade de vida. No

encontro, foram homenageados o
presidente da FAEMG, os idealizadores
do programa – o pesquisador Artur
Chinelato de Camargo e o consultor Vidal
Pedroso de Faria -, e os primeiros
produtores, técnicos e entidades a
ingressarem no programa.

O município de Senador José Bento,
que está iniciando no  programa,
participou com a presença dos
produtores André do Carmo Ferreira e
Murilo Epifane da Silva e do técnico local
Eng° Agr° Carlos Wessel Neto.

Fonte: FAEMG.

Os
produtores
André e
Murilo de
Senador José
Bento em BH

Veja a íntegra do jornal Tribuna Popular no site:
www.tribunabm.com.br
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 Praça Nossa Senhora do Carmo, 58

Tel.3445-1914   Tel.:3445-3175
Agora também Drogaria Santa

Izabel no Distrito do Cervo
 Tel.:(35)3445-5000

Aqui a qualidade faz a diferença
Manipulação de Fórmulas em geral

“A fórmula exata da confiança”

Há 36 anos levando saúde até você

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Proposição de Lei nº 449/2011.
“Autoriza o Executivo a celebrar

convênio com a Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados – APAC
e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Borda da Mata
aprova e o Prefeito Municipal sanciona
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder executivo a
celebrar convênio com a Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados
– APAC, pessoa jurídica de direito
privado, com sede administrativa na
Rodovia MG 290, km 05, zona rural, Pouso
Alegre/MG.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta
Lei co rrerão por conta de dotação
própria do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Borda da Mata, 18 de maio de 2011.
Proposição de Lei nº 450/2011.
“Autoriza a doação de material de

construção e o fornecimento de mão-
de-obra a pessoas ou famílias de baixa
renda e dá outras providências.”

Art. 1º Esta Lei estabelece condições
e critérios para doação de material de
construção e o fornecimento de mão-de-
obra as pessoas ou famílias de baixa
renda, residentes em domicílios próprios
no âmbito do Município de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais.

Art . 2º  Fica o Poder Execut ivo
au torizado  através da Secretaria
Municipal de Assistência Social a doar
material de construção e a fornecer mão-
de-obra a pessoas e famílias de baixa
renda para atendimento às necessidades
de natureza habitacional.

Parágrafo Único. Para fins desta Lei,
considera-se:

I – Material de Construção ou material:
O utilizado pela Prefeitura Municipal na
construção  de casas populares, no
padrão simples, conforme Relação de
materiais e Serviços contidos no Anexo
I;

II – Mão-de-obra: a fornecida por
servidores ou contratados da Prefeitura
Municipal para reparação da residência
do  Requerente em situação de
necessidade habitacional, se necessária,
observada a legislação pertinente;

III – Pessoas ou Famílias de Baixa
renda: Para efeito desta Lei, considera-
se como parâmetro de avaliação as
pessoas ou famílias cuja soma da renda
mensal de seus membros é de até 2 (dois)
salários mínimos vigentes, considerando
para eleito de prioridade as condições
socioeconomicas (número de membros
da família, gastos constantes com
tratamento de doenças, necessidades
básicas de alimentação e higiene)
levantadas em Estudo e Laudo Social
elaborados por profissional de Serviço
Social da Secretaria de Assistência
Social do Município;

IV – Pessoas ou Famílias: Uma ou mais
pessoas residentes em um mesmo
domicílio;

V - Residentes em domicílios próprios
no âmbito do Município de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais – Pessoas
ou famílias proprietárias da residência a
ser reformada ou ampliada e que residam
no Município de Borda da Mata há 5
(cinco) anos ou mais;

VI – Requerente: a pessoa que requer
a doação do material de construção e/ou
o fornecimento da mão-de-obra;

VII – Situação habi tacional  a
decorrente:

a) de caso fortuito, de força maior
ou de fato não causada pelo Requerente
que:

1. comprometa a estrutura física e
a segurança de sua residência, tornando-
a temporária ou definitivamente inviável
para habitação;

2. submeta sua residência a risco
iminente;

3. torne indispensável à realização
de obra para conservar ou evitar a
deterioração de sua residência;

b) de fato não previsto nos itens
da alínea anterior que torne necessária a
realização de obra para assegurar ao
Requerente e à sua família condições
adequadas de habi tação, inclu indo
higiene, saúde e digna acomodação;

Art. 3º São condições para a doação
de material de construção e/ou  o
fornecimento da mão-de-obra:

I – a apresentação de requerimento de
doação de material e/ou de fornecimento
de mão-de-obra devidamente
preenchido, datado, assinado e
protocolado pelo Requerente junto a
Secretaria de Assistência Social do
Município de Borda da Mata/MG,
conforme Anexo II;

II – o Laudo Social classificando o
Requerente como pessoa ou família de
baixa renda a ser beneficiada para fins
desta Lei, devendo ser elaborado e
subscrito por técnico  designado
Assistente Social do Município;

III – a caracterização da situação que
implique em intervenções na residência
do Requerente em Laudo de Vistoria
subscri to por Engenheiro Civil
designado pela Secretaria Municipal de
Obras do Município;

IV – a existência de dotação
orçamentária para cobertu ra das
despesas decorrentes da doação do
material ou do fornecimento da mão-de-
obra;

V – a disponibilidade de recursos
financeiros;

§ 1º Será sumariamente indeferido o
requerimento:

I –  que não  esteja devidamente
preenchido , datado, assinado ou
protocolado pelo requerente;

II – que não contenha o Laudo Social
e os Laudos de Vistorias a que se referem
os incisos II e III do caput deste artigo;

III – cujo Laudo Social classifique o
Requerente como pessoa ou família fora
dos critérios desta Lei;

IV – cujo laudo de vistoria declare não
caracterizada a necessidade de
intervenções na residência do
requerente.

§ 2º São requisitos obrigatórios do
Laudo Social:

I – a conclusão do Estudo Social em
Laudo Social da pessoa ou família
classificando-a como Público Alvo
dentro dos critérios do projeto, nos
termos da legislação pertinente;

II – a informação sobre a necessidade
ou não do fornecimento de material e/ou
de mão-de-obra pela Prefeitura
Municipal, nos termos desta Lei;

§ 3º São requisitos obrigatórios do
laudo de vistoria:

I – a declaração de caracterização ou
não da necessidade de intervenções na
residência do requerente, com indicação
expressa de sua previsão nos termos
desta Lei;

II – a descrição sucinta da situação,
subsidiada por fotografias do local;

III – em caso de dano, a sua
classi ficação como reparável ou
irreparável;

IV – a indicação estimativa do material
necessário à reparação do dano se for o
caso, de acordo com a Relação de
Materiais e Serviços contida no Anexo I
desta Lei;

V – a fixação de prazo para
desocupação se for o caso, conforme o
dano ou o risco verificado;

VI – a advertência sobre a necessidade
ou não de demolição da residência,
conforme o dano ou o risco verificado;

VII – a assinatura do engenheiro ou
arquiteto designado pela Secretaria
Municipal de Obras.

§ 4º O Laudo de vistoria será elaborado
a requerimento  da Secretaria de
Assistência Social  do Município,
acompanhado de cópia do Laudo Social,
se classificado como Público Alvo dentro
dos critérios desta Lei.

§ 5º O fornecimento de mão-de-obra
somente ocorrerá quando o requerente
não dispuser de outros meios para obtê-la.

Art. 4º Sem prejuízo das normas da
legislação pert inente, compete as
Secretarias de Obras e de Assistência
Social,  a f iscalização e o
acompanhamento da execução das obras
de reparação de residências previstas
nesta Lei, sendo cada Secretaria no
âmbito de sua especialização;

§ 1º Deferido o Requerimento de
doação e autorizada à entrega do material
pela Secretaria de Assistência Social do
Município, será expedido Termo de

Recebimento de Material de Construção,
conforme modelo contido no Anexo III
desta Lei, que será assinado pelo
Requerente.

§ 2º Assinado o Termo de Recebimento
de Material de Construção, o Requerente
assume responsabilidade exclusiva pela
guarda, conservação e efetiva utilização
do material recebido para a reparação de
sua residência, ficando expressamente
vedada a sua comercialização, permuta
ou doação a terceiros, sob pena de
responsabilidade do Requerente, com
imputação automática do impedimento
de receber nova doação e/ou
fornecimento de mão-de-obra da
Prefeitura Municipal pelo prazo que esta
fixar, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.

§ 3º Nas Hipóteses em que o requerente
dispuser de mão-de-obra própria ou de
terceiros para a reparação de sua
residência, fica pelos mesmos, assumida
toda a responsabilidade técnica da obra,
observada a legislação pertinente.

§ 4º Não haverá nova doação para
atendimento de uma mesma necessidade,
decorrentes da má utilização do material
doado na execução da obra pelo
requerente ou por terceiros.

§ 5º Concluída a obra de reforma e/ou
ampliação, as Secretarias de Obras e de
Assistência Social expedirão em
conjunto o Termo de Recebimento
Definitivo de Obra, conforme modelo
contido no Anexo IV desta Lei, que será
assinado pelo Requerente.

Art. 5º Fica vedada a transferência a
terceiros, a qualquer título, pelo período
de 5 (cinco) anos, do imóvel contemplado
com os benefícios desta Lei.

Art. 6º Integram a presente Lei os
seguintes anexos:

I – Anexo I: Relação de Materiais e
Serviços;

II – Anexo II: Requerimento de Material
de construção e/ou mão-de-obra;

II – Anexo III: Termo de Recebimento
de Material de Construção;

III – Anexo IV: Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

Art. 7º As despesas para cobrir o
referente projeto correrão pela seguinte
dotação orçamentária:

Órgão 02: Prefeitura Municipal
Unidade 0207: Secretaria Municipal de

Assistência Social
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
Sub função: 122 Administração Geral
Projeto: 0008 Assistência Social Geral
Categoria Econômica: 339032

Materiais de Distribuição gratuita
Art. 8º Revogadas as disposições em

contrário, esta Lei entra em vigor em vigor
na data de sua publicação.

Borda da Mata, 18 de maio de 2011.
Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente
José Quirino de Alvarenga Neto
Vice-Presidente
José Alfredo do Couto
Secretário
Anexo I
Relação de Materiais de Construção

e Serviços
1. Relação de materiais:
1.1. Tijolos;
1.2. Pedregulho;
1.3. Brita;
1.4. Areia;
1.5. Telhas;
1.6. Cimento;
1.7. Cal;
1.8. Tinta;
1.9. Portas;
1.10. Batentes;
1.11. Janelas;
1.12. Vitraux;
1.13. Louças (vaso sanitários, pias,

tanques);
1.14. Fios e materiais elétricos;
1.15. Materiais de Encanamentos;
1.16. Outros de acordo com a

necessidade e as disposições da Lei;
2. Relação de serviços:
2.1. Mão de obra de pedreiro;
2.2. Mão de obra de servente;
2.3. Mão de obra de eletricista;
2.4. Mão de obra de encanador;
2.5. Outras de acordo com a

necessidade e disposições da Lei;
2.6. Serviços de empresas:

COPASA e CEMIG.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Festmalhas de Jacutinga atrai mais de cem mil pessoas de todo país
Presidente do Circuito das Malhas, Francisley Gonçalves, de Borda da Mata aproveita a abertura

para entregar ao Deputado Dalmo Ribeiro Projeto de mais de 400 mil reais para Divulgação do Circuito
Durante os dias 11 a 26 de junho de

2011, aconteceu  em Jacu tinga a
FESTMALHAS 2011, um dos eventos

mais importantes do Circuito Turístico
das Malhas do Sul  de Minas.
Considerada uma das mais tradicionais

feiras de Malhas do Brasil, o evento
esteve na sua 34ª Edição. Com entrada
franca, o evento  recebeu cerca de 120
mil visitantes de todas as partes do
Brasil, atraídos pela qualidade e preço
dos produtos, até 50 % mais baratos que
nos grandes centros. A 34ª Edição da
FESTMALHAS 2011 aconteceu no
Pavilhão Central. O Evento ofereceu
atrativos como o  Espaço Fashion,

Choperia, Café, Praça de Alimentação,
Restaurante, Stands com Assessórios e
Artesanatos e, Espaço Kids e Pista de
Patinação no Gelo.

No dia 11 de junho, durante a abertura
da FESTMALHAS 2011, o Presidente do
Circuito Turístico das Malhas do Sul de
Minas,  Francisley Gonçalves, entregou
nas mãos do Deputado Estadual de
Minas Gerais, Dalmo Ribeiro Silva, um

importante Projeto de Divulgação e
Marketing para o Circuito das Malhas.
O valo r to tal deste projeto é de
aproximadamente R$ 428.000,00 que será
empregue em mídias diversas, desde out
doors a mídia televisiva, atendendo os
cinco municípios membros do CTMSM.

Francisley entregando o Projeto ao Deputado Dalmo

Anuncie no site do
 Tribuna Popular

Devido a falta de possibilidades de comunicação
com o devido interessado, a Empresa José  Antonio
Carvalho Ribeiro , portador do CPF 100.259.956-
34, situada na Fazenda Santa Rita, S/N – Zona
Rural, Borda da Mata – CEP 37564-000, comunica
o abandono de emprego do funcionário Fábio de
Lima, CTPS 66879.0005 – MG que não comparece
ao trabalho desde 12/05/2011.

EELAM participa pela terceira vez
consecutiva do JEMG na Etapa
Regional em Handebol Feminino

No dia 17 de junho,  aconteceu em
Pouso Alegre , cidade sede da Etapa
Regional  do  JEMG, o Congresso
Técnico quando foi esclarecido  o
regulamento, sorteio e chaveamento
dos jogos e modalidades que irão ser
disputadas. Quanto a representante
de Borda da Mata, Escola Estadual

Lauro Afonso  Megale - EELAM -
HANDEBOL FEMININO MÓDULO II,
ela irá participar  pela terceira vez
consecutiva desta etapa.

Os jogos são de 28 de junho a 03 de
julho e Borda da Mata está na chave
B, ao lado  de Guaxupé e Nova
Resende.
 

Congresso
Técnico em
Pouso Alegre


