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Governo do Estado têm dívida milionária com Borda da Mata
De acordo com o COSEMS/MG (Conselho das Secretarias Estaduais de Saúde de Minas Gerais)

o valor total da dívida é de R$2.456.248,15.
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Prefeitura de Tocos do Moji finaliza construção do Poliesportivo no Distrito
Sertão da Bernardina e inicia construção de um no Distrito Fernandes

Poliesportivo no Distrito Sertão da Bernardina
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ao Hospital Samuel Libânio

Entrega da doação em Pouso Alegre
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Bruna Viola será uma das
atrações da Festa de Aniversário

de 94 anos de Borda da Mata

Além dela ainda haverá outros shows. Confira a programação :
12/07 – 23 horas – Matão e Mathias; 13/07 – 23 horas – Banda

Fator RG7; 14/07 – 23 horas – Classical Queen; 15/07 – 23
horas – Revelação; 16/07 – 23 horas – Bruna Viola
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Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2018

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

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,

lanches,

bolos,

brioches

e muito

mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

pratos

executivos

Convocação para
comparecimento aos serviços

A empresa MEIRELES E SILVA TECELAGEM E COMÉRCIO
DE PRODUTOS TEXTIL LTDA, na pessoa de seu representante
legal, serve da presente para convocar o comparecimento da
funcionária MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA, para reassumir seus
serviços, em virtude de encontrar- se ausente de suas funções desde
o dia 07/06/2018, sem justificativa, no prazo de 48 ( quarenta e oito)
horas a contar da publicação deste, sob pena de não o fazer, enquadrar
nas penalidades previstas no art. 482, letra “i”, da CLT.

Att. Samira Salomé da Silva Meireles
Borda da Mata, 18/06/2018

Comunidade de Bom Repouso doa 55 mil reais ao Hospital Samuel Libânio

Um verdadeiro show de solidariedade
e amor ao próximo. Somente dessa forma
podemos expressar a iniciativa da cidade
de Bom Repouso que, na tarde do dia 12
de junho, fez uma expressiva doação ao
Hospital das Clínicas Samuel Libânio
(HCSL). Liderados pelo prefeito da
cidade, Messias Crispim Brandão,
representantes da comunidade
apresentaram a doação de dois cheques,
um no valor de R$42.460,00 e outro no
valor R$12.955,00, frutos da mobilização
de toda a comunidade bom-repousense.
“Agradeço em nome de todos os
funcionários e pacientes do Hospital
essa doação. Agradecemos muito, de
coração, à toda população de Bom
Repouso. Espero que seja exemplo para
muitas outras cidades da região”, afirma
a diretora administrativa do HCSL,
Jusselma de Paiva Reis. O recurso será
usado para aquisição de vários

equipamentos e mobiliários para o HCSL,
como camas com grades, escadas para
beiras de leitos, computadores, tudo
para garantir a qualidade de atendimento
humanizado para pacientes, lembrando
que mais de 90% do atendimento no
Hospital é referente ao SUS.

Jusselma Reis recebeu o cheque
referente ao bingo da moto das mãos do
prefeito Messias e o vice-prefeito Hélio
José de Andrade. “Tudo começou
quando a prefeitura adquiriu uma moto
para ser disputada em um bingo realizado
no rodeio de Bom Repouso que
arrecadou R$42.460,00. A comunidade
de Bom Repouso mostrou sua força, pois
somos muitos gratos ao Hospital que é
um centro de referência de saúde na
nossa região. Nós sempre fomos muito
bem atendidos aqui e essa é a forma de
mostrar nossa gratidão. Quero
agradecer as equipes do Programa

Saúde da Família (PSF), os inúmeros
voluntários, e todos que compraram as
cartelas. Agradeço de coração todos
que lutaram, se empenharam e
contribuíram para essa grande ajuda
para o Hospital”, comemora agradecido
o prefeito Messias.

A presidente do Clube de Rodeios Sul
das Gerais, Josilene Aparecida Brandão,
que realizou o chamado “Desafio do
bem” falou sobre a arrecadação no valor
de R$12.955,00, durante a festa de peão.
“O peão Darciano topou o desafio,
montou no boi e fez bonito.
Agradecemos a população que ajudou
muito esse hospital tão importante pra
todos nós. É muito gratificante, é muito
emocionante poder ajudar. Faz bem para
os pacientes do Hospital e pro nosso
coração também. Tudo foi feito de
coração”, relata Josilene.

Benedito Andrade dos Santos foi um

dos maiores vendedores do bingo. “Eu
pensei comigo, como o objetivo é muito
nobre, vamos lutar com todas as forças.
Eu vendi mil e trezentas cartelas em 15
dias. É uma emoção muito grande poder
ajudar e na próxima vamos tentar fazer
ainda mais pelo Hospital”, conta.

O secretário de Governo de Bom
Repouso, Edmilson Andrade, explica que
o sucesso da arrecadação deveu-se
muito ao envolvimento de toda a
comunidade. “Logo que o prefeito teve
a ideia de adquirir essa moto para o
bingo beneficente muitos guerreiros se
juntaram nessa batalha para ajudar o
Hospital. Todo mundo ajudou de
coração pois entende a importância
desse Hospital. A gente não vendia a
cartela do bingo e sim pedia ajuda para
o Hospital, por isso, toda a população
fez questão de ajudar”, explica
Edmilson.

Para o vereador João Carlos Brandão,
a ação solidária envolveu toda a
comunidade de Bom Repouso desde as
autoridades que doaram a moto, a
comissão do rodeio, que fez o “Desafio
do bem”, além de toda a população que
fez questão de ajudar o Hospital.
“Quando t razemos essa  doação
recebemos muito agradecimentos de
vocês,  mas nós é que precisamos
agradecer por todo o atendimento e
carinho que vocês prestam pra nossa
cidade de Bom Repouso”, ressalta.
O Hospital é referência direta para
atendimento à  população de 54
municípios do Sul  de Minas da
Superintendência Regional de Saúde
de Pouso Alegre ,  ent re  e les  o
município de Bom Repouso.

Fonte:  Si te  Hospi ta l  Samuel
Libânio

Festa da Borda 2018 traz show de
Bruna Viola no dia 16 de julho

Durante os 5 dias da tradicional festa
de aniversário de Borda da Mata, shows
de vários estilos musicais para a
população acontecem na estrutura
montada nas praças centrais da cidade.

Todos os dias vão acontecer também
shows de bandas locais a serem
definidas no dia 02 de julho.

A grande novidade de 2018 é o Desfile
Rota da Moda, organizado pela
Associação Comercial, com empresas do

setor têxtil que produzem em Borda da
Mata, na tarde de 14 de julho, sábado.

Shows:

12/07 – 23 horas – Matão e Mathias
13/07 – 23 horas – Banda Fator RG7
14/07 – 23 horas – Classical Queen
15/07 – 23 horas – Revelação
16/07 – 23 horas – Bruna Viola

Vacinação contra a gripe é ampliada para crianças até
9 anos e adultos de 50 a 59 anos em Borda da Mata

A campanha de vacinação contra a
gripe terminou no dia 22/06.  O
Ministério da Saúde adiou a campanha
duas vezes em todo o país por conta da
baixa cobertura ao público-alvo da
vacina. Em Minas Gerais, de acordo com
a divulgação da Secretaria Estadual de
Saúde, a meta de imunização ficou em
90%. Em Borda da Mata, 83% das
pessoas obrigatórias receberam a
vacina dentro do período da campanha.

Com as doses disponíveis, o governo
federal ampliou a faixa etária do público
alvo. A partir desta segunda-feira, 25/
06, as crianças até 9 anos e os adultos
de 50 a 59 anos também podem procurar
a Unidade Básica de Saúde do Centro,
das 7h às 15h45, para receber a vacina.
É importante levar o cartão de

vacinação.
O público-alvo inicial da campanha

são as crianças até 5 anos, gestantes,
mulheres com recém-nascidos até 45
dias, trabalhadores da área da saúde,
professores, pessoas com doenças
crônicas atestadas pelo médico, idosos
a partir de 60 anos e indígenas.
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Prefeitura de Tocos do Moji finaliza construção do Poliesportivo no Distrito
Sertão da Bernardina e inicia construção de um no Distrito Fernandes

Mesmo com a crise que abala as
Prefeituras e o País, o município de
Tocos do Moji, com recursos próprios
vai entregar a população dois Ginásios
Poliesportivo. O primeiro já está com as
obras concluídas e em breve, será
inaugurado, que é o do Sertão da
Bernardina.  A Prefeitura fez cobertura
metálica, fechamento nas laterais,
iluminação, construção de palco,
camarim, banheiro e uma lanchonete.
Antes, só existia uma quadra
descoberta, mas agora transformou num

Bairro Ponte de Pedra em Tocos do Moji
ganha ponte sobre o Rio Mogi-Guaçu

O Departamento de Obras de Tocos
do Moji terminou neste mês de junho,
mais uma obra importante para atender
uma antiga reivindicação dos moradores
do bairro Ponte de Pedra. É que próximo
a residência de Laercinho, na divisa de
Tocos do Moji com Borda da Mata, foi
feita uma ponte de madeira que custou
aos cofres públicos R$12.000,00.

A ponte é sobre o Rio Mogi-Guaçu e
tem uma extensão de 18 metros.

Poliesportivo completo.
De acordo com o Departamento de

Obras, foram investidos nesta obra
R$352.959,78.

Além do Poliesportivo, a Prefeitura
ainda está fazendo diversos calçamentos
no Distrito que em breve serão
concluídos  e  posteriormente a
Prefeitura divulgará os locais que foram
feitos os serviços.

Já o início das obras do Poliesportivo
do Distrito Fernandes será agora no mês
de julho.

Poliesportivo no Distrito Sertão da Bernardina

Rede Municipal de Educação de
Tocos do Moji recebe capacitação

do Sistema de Ensino Aprende
Brasil da Editora Positivo

Os professores dos Anos Iniciais e
Anos Finais do Ensino Fundamental da
Rede Municipal de Tocos do Moji
receberam a capacitação promovida pela
Editora Positivo do Sistema de Ensino
Aprende Brasil adotado pela Rede. No
dia 15 de junho, todo o Corpo Docente
dos Anos Iniciais, Anos Finais,
Educação Infantil, as Coordenadoras
Educacionais e a Supervisora da Rede
Municipal de Educação senhora Sandra

Tereza de Jesus Pereira Silveira
participaram da formação, abrangendo
às disciplinas de Português, História e
Geografia. A capacitação foi realizada
pelos Professores Júlio Cezar Winkler,
Walfrido Soares de O. Junior, Cristiane
Cunha, todos da Editora Positivo.

O Departamento Municipal de
Educação, juntamente com a
Coordenação das Escolas Municipais
agradecem à participação de todos.

Capacitação do Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo
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PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO
2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões

“Que Deus te salve com Sua
graça e te abençoe! Que
a luz de Seu rosto brilhe

sobre ti” Salmo 67:1
A comunidade do bairro Santa Cruz;  a Coordenadora da Escola Antonio

Marques da Silva, Ivone de Cássia Fernandes Oliveira; a ex-diretora
Damaris Oliveira da Silva; o  exs-vereadores  Anilton Pereira da Silva e
Antonio Albano Martins, o vereador Valdir Gomes Bonifácio(Dil); o
Mercadinho WD; o Pastor Jair Miguel Franco; a Associação Comercial
de Borda da Mata;  os Conselheiros Tutelares; o CRAS Sebastiana
Marques; os Funcionários dos Correios; os Funcionários do Fórum; o
Investigador Policial José Roberto da Silva; a Pastelaria Tia Lourdes; o
jornal e a gráfica Tribuna Popular; a UBS do bairro Santa Cruz  e também
José Geraldo Gomes,  Leny de Meirelles, Silvio Pedro Rodrigues,
Waldemar José Perez de Mello, Rogério Ramirez Medeiros, Rosana
Felisbino, Nádia Maria dos Santos Pádua, Wilma da Fábrica de Calcinhas,
a enfermeira Magali das Graças Ribeiro, homenageiam o Comissário de
Menor, Jair Benedito de Souza, pelo seu aniversário que ocorreu no
dia 05 de junho, desejando a ele muita saúde, felicidade e paz!!!

Parabéns!!!

Agentes de endemias fazem conscientização sobre a Dengue no distrito Cervo

Os agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde estiveram no distrito
Cervo para um trabalho de conscientização à população sobre a importância de
cada um no combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zica, Chicungynia e
Febre Amarela. A ação aconteceu no dia 08/06. 
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ANUNCIE

AQUI!

Governo do Estado têm dívida milionária com Borda da Mata
O relatório atualizado da dívida do

Governo Estadual com Borda da Mata
apenas na área da SAÚDE somam quase
2 milhões e meio de reais (total: R$
2.456.248,15), de acordo com o COSEMS/
MG (Conselho das Secretarias Estaduais
de Saúde de Minas Gerais).

Outras áreas também sofrem com a
falta de gestão estadual, como a
Educação, com o atraso em repasses
para os municípios mineiros, falta de
pagamento dos servidores e
professores, acarretando a paralisação
das aulas nas escolas estaduais. Além
do pagamento parcelado e atraso nas
parcelas dos funcionários de outros
setores também.

De acordo com o prefeito André
Marques, o governo do Estado vem

prejudicando os serviços básicos dos
municípios de Minas com atrasos e
bloqueio de repasses que são de direito.
“A nossa Administração preza e está
cumprindo os compromissos com os
servidores e fornecedores, mantendo
também todos os serviços públicos de
sua competência, tudo isso com muito
compromisso com o dinheiro público.
Esperamos que esta crise logo passe
para que não sejamos afetados de forma
mais agravante.” E ainda reitera “com
toda essa dificuldade financeira em todo
o país, Borda da Mata está com os
serviços essenciais em dia e os
servidores têm seus salários pagos
dentro do mês trabalhado, um
compromisso que reflete na boa
prestação dos serviços públicos.”

Idosos do asilo em Borda da Mata
recebem Festa Junina no dia de São João

No dia de São João, tem reza, tem
música, tem animação. Foi exatamente
assim o domingo (24/06) na festa junina
do Lar Monsenhor Pedro Cintra em
Borda da Mata. Terço cantado com o
grupo do Terço dos Homens do bairro
Campo, música sertaneja com o
sanfoneiro Vicente & banda, dança de

quadrilha pelos alunos da Escola
Municipal Prof. Diva Ribeiro dos Santos
e comidas típicas juninas. Sem contar a
presença da comunidade, de voluntários
e todo o empenho e carinho dos
funcionários na preparação da festa. A
Prefeitura agradece a todos pelo carinho
com os idosos de nossa cidade.

Festa de São João no Asilo 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

Cidadão é preso por uso/consumo
de entorpecentes em Borda da Mata

Na manhã do dia 09 de junho, durante Operação Antidrogas no município de
Borda da Mata, a equipe de policiais avistaram um cidadão em atitude suspeita,
sendo este abordado e submetido à busca pessoal, encontrado em sua posse um
cigarro de maconha pronto para consumo. O cidadão afirmou que adquiriu o
entorpecente para consumo próprio. O material entorpecente foi apreendido e o
cidadão conduzido preso até quartel da PM onde foi lavrado o devido Boletim de
Ocorrência.

Polícia Militar de Borda
da Mata prende traficantes

com 58 papelotes de cocaína
Foi desencadeada Operação Batida Policial na noite de sábado, dia 09 de junho,

e durante a operação as equipes de policiais envolvidas abordaram um veículo VW
Gol de Bom Repouso/MG com 05 ocupantes em atitude suspeita, sendo todos
submetidos à busca pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado, porém os policiais
ao realizarem busca no interior do veículo, encontraram debaixo de um dos bancos
58 papelotes de cocaína pronta para o comércio/consumo e um tablete de maconha.
O cidadão assumiram a propriedade das drogas e afirmaram que estavam levando
os entorpecentes para a festa de peão no município de Congonhal/MG. Diante do
ocorrido os 05 cidadãos foram presos, o material apreendido e o veículo removido.
Os presos foram conduzidos até quartel da PM onde foi lavrado o devido Boletim
de Ocorrência e tomada as devidas providências.

Motociclista é preso por
uso/consumo de entorpecentes

em Borda da Mata
No noite do dia 09 de junho, durante operação antidrogas pelos bairros de Borda

da Mata, a equipe de policiais deparou com uma motocicleta com dois ocupantes
em alta velocidade, sendo esta acompanhada pela equipe até que foi possível efetuar
a abordagem policial, de maneira que durante busca pessoal nos ocupantes, foi
encontrado em posse do carona uma bucha de maconha. O condutor negou ser
submetido ao teste do etilômetro, motivo pelo qual foi recolhida a sua CNH, e por
não ter apresentado um condutor devidamente habilitado para condução da
motocicleta, esta foi removida ao pátio credenciado do DETRAN. O material
entorpecente foi apreendido e o passageiro preso pela posse do entorpecente foi
conduzido até quartel da PM onde foi lavrado o devido Boletim de Ocorrência e
tomada as devidas providências.

Cidadão é preso por uso/consumo
de entorpecentes em Borda da Mata

Durante patrulhamento na cidade de Borda da Mata, a equipe de policiais avistaram
um cidadão em atitude suspeita sendo submetido à busca pessoal e encontrado em
sua posse uma pequena porção de maconha. Diante do ocorrido, o cidadão foi
preso e conduzido até o quartel da PM onde foi lavrado o devido Boletim de
Ocorrência.

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Secretaria de Saúde de Borda da Mata realiza transporte
de mais de 1.600 pacientes para tratamento todos os meses

No mês de maio de 2018, Borda da Mata ficou em 3º lugar no
ranking do Cisamesp, o consórcio de saúde entre municípios da
região para consultas e exames complexos, com a taxa de
aproveitamento de 91%, ou seja, apenas 9% dos pacientes faltaram
às marcações. No total, 1.004 (um mil e quatro) pacientes foram
transportados para seus respectivos tratamentos no Cisamesp em
Pouso Alegre.

Outros 603 pacientes também realizaram tratamentos fora de Borda
da Mata com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. A maioria
deles (280 no total) realizam hemodiálise ou procedimentos de
oncologia, além de cirurgias em Pouso Alegre. Outras cidades
mineiras e também a capital e interior de São Paulo recebem os
pacientes de Borda da Mata. Só no mês de maio, 13 cidades mineiras
e 5 paulistas tiveram o transporte da saúde com pacientes para
atendimento. A média é de 1600 pacientes transportados todos os
meses para tratamento fora do município.

Transportes feitos pela Secretaria de Saúde de Borda da Mata

G R Á F I C A   E  J O R N A L  T R I B U N A  P O P U L A R  -  3 4 4 5 - 2 1 3 0
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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
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Proposição de Lei nº 53/2017
“Dispõe sobre denominação da via

pública que menciona e dá outras
providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, faz saber que a
câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.   Fica denominada Rua Eulino
José Machado, a rua entre a quadra A e B
do Loteamento Pôr do Sol.

Art. 2º   Revogadas as disposições em
contrário, essa lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 08 de Setembro de 2017.
Proposição de Lei nº 54/2017
“Dispõe sobre denominação da via

pública que menciona e dá outras
providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, faz saber que a
câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.   Fica denominada Rua Durvalina
Serapião da Silva, a rua entre a quadra B
e C do Loteamento Pôr do Sol.

Art. 2º   Revogadas as disposições em
contrário, essa lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 08 de Setembro de 2017.
Proposição de Lei nº 55/2017
“Dispõe sobre denominação da via

pública que menciona  e dá outras
providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, faz saber que a
câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.   Fica denominada Rua João
Batista dos Santos, a rua entre a quadra
C e D do Loteamento Pôr do Sol.

Art. 2º   Revogadas as disposições em
contrário, essa lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 08 de Setembro de 2017.
Proposição de Lei nº 56/2017
“Dispõe sobre denominação da via

pública que menciona e dá outras
providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, faz saber que a
câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.   Fica denominada Rua Ângela
Maria Barbosa dos Santos, a rua entre a
quadra D e E  e as quadras F e G do
Loteamento Pôr do Sol.

Art. 2º   Revogadas as disposições em
contrário, essa lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 08 de Setembro de 2017.
Proposição de Lei nº 57/2017
“Dispõe sobre denominação da via

pública que menciona e dá outras
providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, faz saber que a
câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.   Fica denominada Rua Maria
Mendonça Barbosa, a rua que passa em
frente das quadras  A, B, C, D, E, F e G do
Loteamento Pôr do Sol.

Art. 2º   Revogadas as disposições em
contrário, essa lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 08 de Setembro de 2017.
Proposição de Lei nº 58/2017
“Autoriza o Município de Borda da

Mata/MG a contratar com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A –
BDMG, operações de crédito com outorga
de garantia e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Borda da Mata/
MG, aprova e eu André Carvalho
Marques, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo
autorizado a celebrar com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A –
BDMG, operações de crédito até o
montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), destinadas ao financiamento
de obras de infraestrutura urbana

observada a legislação vigente, em
especial as disposições da Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de
2000.

Art. 2º - Fica o Município autorizado a
oferecer a vinculação em garantia das
operações de crédito, por todo o tempo
de vigência dos contratos de
financiamento e até a liquidação total da
dívida, sob a forma de Reserva de Meio
de Pagamento, das Receitas de
Transferências oriundas do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre a prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
e do Fundo de Participação dos
Municípios  - FPM, em montante
necessário e suficiente para a amortização
das parcelas do principal e o pagamento
dos acessórios da Dívida.

Parágrafo Único – As receitas de
transferências sobre as quais se autoriza
a vinculação em garantia, em caso de sua
extinção, serão substituídas pelas
receitas que vier a serem estabelecidas
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e ,
independentemente de nova autorização.

Art. 3º - O Chefe do Executivo do
Município de está autorizado a constituir
o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S/A – BDMG como seu mandatário,
com poderes irrevogáveis e irretratáveis,
para receber junto às fontes pagadoras
das receitas de transferências
mencionadas no caput do artigo
segundo, os recursos vinculados,
podendo utilizar esses recursos no
pagamento do que lhes for devido por
força dos contratos a que se refere o
artigo primeiro.

Parágrafo Único – Os Poderes
mencionados se limitam aos casos de
inadimplementos do Município e se
restringem às parcelas vencidas e não
pagas.

Art. 4º - Fica o Município autorizado a:
a) Participar e assinar contratos,

convênios, aditivos e termos que
possibilitem a execução da presente Lei.

b) Aceitar todas as condições
estabelecidas pelas normas do BDMG
referentes às operações de crédito,
vigente à época da assinatura dos
contratos de financiamentos.

c) Abrir conta bancária vinculada
ao contrato de financiamento, no banco,
destinada a centralizar a movimentação
dos recursos decorrentes do referido
contrato.

d) Aceitar o foro da cidade de belo
horizonte para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes da execução
dos contratos.

Art. 5º - Os recursos provenientes da
operação de crédito a que se refere esta
Lei deverão ser consignados como
receita no Orçamento ou em créditos
adicionais, nos termos do inc. II, §1º, art.
32, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 6º - Os orçamentos municipais
consignarão, obrigatoriamente, as
dotações necessárias às amortizações e
aos pagamentos anuais, relativos aos
contratos de financiamento a que se
refere o artigo primeiro.

Art. 7º - Fica o Chefe do Executivo
autorizado a abrir créditos especiais
destinados a fazer face aos pagamentos
de obrigações decorrentes as operações
de crédito ora autorizadas.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Borda da Mata, 08 de Setembro de 2017.
Proposição de Lei nº 59/2017
“Autoriza o Município de Borda da

Mata/MG a contratar com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A –
BDMG, operações de crédito com outorga
de garantia e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Borda da Mata/
MG, aprova e eu André Carvalho
Marques, Prefeito Municipal, sanciono

a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo

autorizado a celebrar com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A –
BDMG, operações de crédito até o
montante de R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais), destinadas ao financiamento
de Construção, ampliação e/ou reforma
de edificações públicas municipais,
observada a legislação vigente, em
especial as disposições da Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de
2000.

Art. 2º - Fica o Município autorizado a
oferecer a vinculação em garantia das
operações de crédito, por todo o tempo
de vigência dos contratos de
financiamento e até a liquidação total da
dívida, sob a forma de Reserva de Meio
de Pagamento, das Receitas de
Transferências oriundas do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre a prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
e do Fundo de Participação dos
Municípios  - FPM, em montante
necessário e suficiente para a amortização
das parcelas do principal e o pagamento
dos acessórios da Dívida.

Parágrafo Único – As receitas de
transferências sobre as quais se autoriza
a vinculação em garantia, em caso de sua
extinção, serão substituídas pelas
receitas que vier a serem estabelecidas
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e ,
independentemente de nova autorização.

Art. 3º - O Chefe do Executivo do
Município de está autorizado a constituir
o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S/A – BDMG como seu mandatário,
com poderes irrevogáveis e irretratáveis,
para receber junto às fontes pagadoras
das receitas de transferências
mencionadas no caput do artigo
segundo, os recursos vinculados,
podendo utilizar esses recursos no
pagamento do que lhes for devido por
força dos contratos a que se refere o
artigo primeiro.

Parágrafo Único – Os Poderes
mencionados se limitam aos casos de
inadimplementos do Município e se
restringem às parcelas vencidas e não
pagas.

Art. 4º - Fica o Município autorizado a:
a) Participar e assinar contratos,

convênios, aditivos e termos que
possibilitem a execução da presente Lei.

b) Aceitar todas as condições
estabelecidas pelas normas do BDMG
referentes às operações de crédito,
vigente à época da assinatura dos
contratos de financiamentos.

c) Abrir conta bancária vinculada
ao contrato de financiamento, no banco,
destinada a centralizar a movimentação
dos recursos decorrentes do referido
contrato.

d) Aceitar o foro da cidade de belo
horizonte para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes da execução
dos contratos.

Art. 5º - Os recursos provenientes da
operação de crédito a que se refere esta
Lei deverão ser consignados como
receita no Orçamento ou em créditos
adicionais, nos termos do inc. II, §1º, art.
32, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 6º - Os orçamentos municipais
consignarão, obrigatoriamente, as
dotações necessárias às amortizações e
aos pagamentos anuais, relativos aos
contratos de financiamento a que se
refere o artigo primeiro.

Art. 7º - Fica o Chefe do Executivo
autorizado a abrir créditos especiais
destinados a fazer face aos pagamentos
de obrigações decorrentes as operações
de crédito ora autorizadas.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Borda da Mata, 08 de Setembro de 2017.

Empresa Juruaia Outlet Lingerie
completa um ano em Borda da Mata

A empresa Juruaia Outlet Lingerie
está comemorando aniversário de um
ano, que aconteceu no mês de junho.
Para isso convida clientes e amigos
para juntos participarem desta alegria
com grandes  promoções  de
conjuntos e calcinhas, neste mês de
festas e férias em Borda da Mata.

Juruaia Outlet que começou com
apenas uma loja, atualmente conta
com três  para dar mais conforto e

segurança aos seus clientes. Sendo
uma na Avenida Edna da  Si lva
Ribeiro  nº 399, ao lado do Pijamas
Arco-Íris, outra na Avenida José
Pinto de Freitas  nº 230 A, ao lado da
Selaria Curral e uma na Rua José de
Moura nº 200, em frente ao Pijamas
Martins.

“O aniversário é da Juruaia Outlet,
mas o presente quem ganha é você”,
diz Quirino, o proprietário das lojas.

UBS do centro em Borda
da Mata recebe novo

consultório odontológico
A Secretaria Municipal de Saúde

subst i tu iu  o  consul tór io
odontológico da UBS Monsenhor
Pedro Cintra, no Centro, para melhor

Estádio Municipal de Borda da Mata recebe reforma nos vestiários

Boa notícia para o ESPORTE e LAZER em Borda da Mata. O Estádio Municipal, onde já acontece a Escolinha de Futebol da Prefeitura, recebe reforma no vestiário, nos muros caídos e na arquibancada.
Os serviços executados pelo Departamento Municipal de Obras tiveram início no mês de junho de 2018.

a tender  os  pacientes .  Os
equipamentos  novos foram
insta lados  em 12/06/2018,  em
substituição ao consultório antigo. 

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente,

mas o que melhor se adapta às mudanças.

Leon C. Megginson
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Audiência pública discute temas relevantes para a contratação
de jovens e pessoas com deficiência em Borda da Mata

Na 1ª Audiência Pública do
Departamento de Desenvolvimento
Social, em 21/06/2018, cerca de 200
pessoas, entre empresários, estudantes
e comunidade, participaram das
palestras e mesa redonda sobre a
contratação obrigatória de adolescentes
por meio do projeto Jovem Aprendiz e
de pessoas com deficiência por
intermédio da Apae com o programa
Emprego Apoiado. De acordo com o
procurador do Ministério Público do
Trabalho (MPT), Carlos Alberto Costa
Peixoto, a iniciativa para a realização
desta audiência e a discussão de temas
tão relevantes originou da denúncia de
uma mãe de adolescente que entrou em
contato com o Ministério Público do
Trabalho, em Pouso Alegre, e alertou de
uma situação “uma única mãe entrou
disse que seu filho não conseguia
emprego, então fomos verificar as
empresas do município e a
obrigatoriedade de contratação pelas

cotas. É importante a participação da
população, uma única mãe mobilizou a
iniciativa que vai beneficiar a cidade
inteira.”

Durante a mesa redonda em que foi
possível esclarecer dúvidas, foi
evidenciado que é preciso ter
aprendizagem formal no município. As
empresas que já estão obrigadas a
contratar jovens de acordo com a
legislação precisam formar aprendizes
para a contratação. São 16 empresas que
serão notificadas, mas de acordo com o
representante do Ministério do Trabalho
e Emprego, Flávio Lúcio de Andrade,
com a viabilização de formação de
aprendizes em parceria da iniciativa
privada, Prefeitura e Sistema S (Senai e
Senac), as demais empresas não precisam
esperam uma recomendação ou até
mesmo uma notificação do Ministério
Público. “Para participar do Jovem
Aprendiz é preciso ter idade (entre 14 a
24 anos), tirar a carteira de trabalho e

distribuir currículos, assim a empresa
seleciona e encaminha os jovens para
fazer o curso de aprendizagem no
sistema S ou outra ong cadastrada no
programa.”

Outro ponto abordado foi o projeto
de qualificação profissional “Qualifica
Borda da Mata”, viabilizado pelo Fundo
Especial do Ministério Público, em um
investimento de quase 350 mil reais, em
parceria com a prefeitura de Borda da
Mata e as instituições Senai e Senac para
a capacitação de quase mil pessoas no
município. Os cursos começaram em 2017
e vão até 2019. Como afirmou o instrutor
de curso, Júlio Cesar Ribeiro em sua
palestra sobre a importância da
qualificação profissional para jovens, “o
mercado seleciona os melhores “com 14
anos, já é preciso desenvolver os
primeiros traços de maturidade. O
mercado procura disposição, motivação,
trabalho em equipe, flexibilidade,
confiança, respeito e ter habilidades no

currículo o coloca a frente de outros
candidatos.”

No decorrer da audiência que
aconteceu durante todo o dia, das 8h30
às 16h, temas como cumprir deveres e
colaborar começando pela nossa
realidade. A coordenadora do Cras,
Marcela Machado pontuou “É preciso
trazer o discurso de proteger a natureza
e o patrimônio público para a nossa
cidade.” O tema Motivação foi aclamado
pelos jovens, com bom humor, o
instrutor de formação do Senai, José
Faria de Toledo,  falou de como encarar
a realidade “depende da pessoa ver as
ações com otimismo ou pessimismo”.

As representantes da Apae, a
assistente social Evelyn Freitas e a
psicóloga Janaina Leite apresentaram
dois exemplos de pessoas com
deficiência acompanhadas pela
instituição e que tem emprego em duas
empresas de Borda da Mata há quase
cinco anos por meio da preparação

dessas pessoas pelo programa Emprego
Apoiado . Elas abordaram ainda a
responsabilidade social dos
empresários em incluir esse público no
quadro de funcionários, abordaram o
Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei
13.146/2015) como um marco na garantia
de direitos essenciais de todos os
cidadãos.

No encerramento, o promotor Sérgio
Brito Ferreira da Promotoria de Justiça
em Borda da Mata falou sobre a inclusão
dos adolescentes em conflito com a lei
“A política só de reprimir não tem
funcionado porque o Estado não tem
condições de fiscalizar todas as ações e
nem espaço para internar tantos jovens
que cometem algum tipo de infração, por
isso diz-se da inclusão. O trabalho, a
possibilidade de aprender um ofício e
convívio com pessoas de bem contribui
de forma significativa para manter o
adolescente longe da ociosidade que
leva à transgressão da lei.”

Quase 180 alunos de 5º ano participam da formatura do Proerd em Borda da Mata

Muito mais que aprender sobre dizer não às drogas, os alunos do Proerd, o programa da Polícia Militar, recebem uma mensagem de valorização da vida e da importância de manter-se longe da violência.
Em Borda da Mata, 176 alunos de 5º ano das escolas da Rede Municipal, das escolas estaduais dos distritos Cervo e Sertãozinho e do Colégio Nossa Senhora do Carmo se formaram durante a solenidade na noite

de 22 de junho.
A solenidade de formatura do Proerd aconteceu no ginásio do Colégio Nossa Senhora do Carmo com a participação de autoridades, a banda da Polícia militar, familiares, professores e alunos.

Enfermeiro da Saúde da Família em Borda da Mata realiza palestra em empresa
No dia 11/06, o enfermeiro

Cássio Magno da Estratégia
Saúde da Família (UBS Nossa
Senhora de Fátima) palestrou
sobre DST’s (doenças
sexualmente transmissíveis) para
os funcionários da Tecelagem
Damata em Borda da Mata,
durante a semana de segurança
da empresa.


