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Com pouco mais de 100 mil reais de recursos próprios, Prefeitura de
Borda da Mata realiza tradicional “Festa de Aniversário da Cidade”

Este ano, em que o país atravessa uma crise difícil, agravada pela greve

dos caminhoneiros, a Prefeitura de Borda da Mata, mesmo  com corte de

gastos, ainda conseguiu realizar a tradicional “Festa da Borda” para comemorar

o aniversário da cidade, com cinco dias de shows, praça de alimentação e as

barracas de diversos seguimentos, com pouco mais de 100 mil reais gastos

com recursos próprios.

No balanço divulgado pela Prefeitura, as despesas caíram para cerca de

300 mil reais e a arrecadação com as barracas manteve a média de

aproximadamente 200 mil reais.
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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

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

Campanha Nacional de
Vacinação contra Poliomielite
e Sarampo em Tocos do Moji

A Secretaria Municipal de Saúde de
Tocos do Moji comunica que no período
de 06 a 31 de agosto estará realizando a
Campanha Nacional de Vacinação contra
poliomielite e Sarampo, sendo o dia de
Mobilização Nacional – Dia 18 de agosto
(sábado).

Serão Vacinadas todas as crianças de 1
ano a menores de 5 anos (até 4 anos 11
meses e 29 dias).

A campanha será realizada na zona rural
no período de 13 a 17 de agosto e na zona
urbana será realizada na Unidade Básica
de Saúde no dia 18 de agosto - sábado
das 08h às 16h.

O Sarampo é uma doença infecciosa
viral aguda de alta transmissibilidade, cuja
prevenção é feita através da vacina tríplice
viral, os acometidos pela doença podem
evoluir com complicações graves,

incluindo encefalite, pneumonia e
morte principalmente em crianças
desnutridas. A transmissão da doença
ocorre diretamente de pessoa a pessoa
através de gotículas do nariz, boca ou
garganta de pessoas infectadas pelo
vírus.

As pessoas acometidas pelo
sarampo apresentam febre, manchas
avermelhadas pelo corpo (exantemas),
tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia
(sensibilidade a luz) e pequenas
manchas brancas dentro da boca.

É fundamental que todas as
crianças compareçam munidas com a
carteira vacinal e o cartão nacional
da saúde independente da situação
vacinal.

A única forma de se prevenir contra
o sarampo é a vacinação!

CRONOGRAMA CAMPANHA
NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE E

SARAMPO – TOCOS DO MOJI  2018
BAIRROS E HORÁRIOS

-13/08/2018 – Segunda-feira
MANHÃ:

- Pedra Negra – 08:00 horas
- Pinhal Redondo – 09:00 horas

- Espraiado – 10:00 horas
 TARDE:

- Cachoeira 13:00 horas
- Copa - 14:00 horas

- Capinzal – 15:00 horas
-14/08/2018 – Terça-feira

MANHÃ:
- Damásio – 08:00 horas
- Paredes – 09:00 horas

- Moji – 10:00 horas
-15/05/2018 – Quarta-feira

MANHÃ:
- Fernandes - 08:30 às 11:00 horas

- 16/05/2018 - Quinta-feira
MANHÃ:

- Andrades – 08:30 horas
- Nogueiras: 09:30 horas

TARDE:
- Barro Branco – 13:00 horas

- Borginho – 14:00 horas
-17/08/2018 – Sexta-feira

MANHÃ:
- Sertão – 08:00 às 11:00 horas

- 18/08/2018 – Sábado     “DIA D”
 Unidade Básica de Saúde – 08:00 às 16:00 horas

Departamento de
Desenvolvimento
Social estabelece

ponto de
atendimento nos
distritos Cervo e
Sertãozinho de
Borda da Mata
O Departamento de

Desenvolvimento Social comunica
aos moradores dos distri tos do
Cervo e do Sertãozinho que a partir
de agosto, uma vez na semana, a
equipe vai fazer atendimento nos
postos de saúde dos distritos para
atualizar os cadastros e tirar duvidas
sobre o Bolsa Família,  o BPC
(Benefício de Prestação Continuada)
e o Cadastro Único.

A partir do mês de agosto, no
Sertãozinho, vai ser toda terça-feira
o atendimento do Departamento de
Desenvolvimento Social. No Cervo,
toda quarta-feira. O atendimento vai
acontecer apenas na parte da manhã,
das 8h às 12h (meio dia).

A iniciativa do departamento tem
o intuito de facilitar o acesso dos
moradores dos dois distritos.

Vacinação contra paralisia infantil e sarampo
acontece de 6 a 31 de agosto em Borda da Mata

A Secretaria Municipal de Saúde comunica a todos que a partir do dia 6 até o dia 31 de agosto, vai acontecer a campanha
de vacinação para crianças de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos 11 meses  e 29 dias) contra a poliomielite e sarampo, além

da atualização das doses contra rubéola e caxumba. É muito importante tomar a vacina para prevenir doenças tão sérias.

Confira calendário de vacinação
na zona rural e urbana

de Borda da Mata:
06/08/2018 – SEGUNDA-FEIRA

08h – Bocaina
09h – Sertãozinho

07/08/2018 – TERÇA-FEIRA
08h – Bogari

09h – Barro Amarelo
10h – Cervo

08/08/2018 – QUARTA-FEIRA
08h – Campo

09h – Boa Vista
10h – Gaspar

09/08/2018 – QUINTA-FEIRA
08h – Palma

09h – Serrinha
13/08/2018 – SEGUNDA-FEIRA

08h – Santa Edwirges
09h – São Benedito

10h – Santa Cruz
14/08/2018 – TERÇA-FEIRA

08h – Nossa Senhora de Fátima
10h30 – São Judas (barracão da igreja São Judas)

15/08/2018 - QUARTA-FEIRA
08h – Santa Rita

16/08/2018 – Quinta- feira
08h – Santo Antônio
10h - Santa Terezinha

18/08/2018 – DIA “D” - SÁBADO
8h às 17h – UBS MONSENHOR PEDRO CINTRA - Centro

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

“Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa.
 Se você tem um sonho tem que correr atrás dele. As pessoas

não conseguem vencer e dizem que você também não
vai vencer. Se você quer uma coisa corre atrás.”
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6ª Cavalgada do Sítio Santa Rita - Dia 5 de Agosto - Tocos do Moji.  Local: Rancho Poeira da Estrada.
Locução: Alemão - Mega Show com Cezar & Paulinho - Show com Marcos & Douglas.

Entrada - Um quilo de alimento não perecível em prol do Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre.

Cavalgada em Tocos do Moji

Escola Municipal Manoel Rodrigues
Machado realiza Festa Junina

A Escola Municipal Manoel
Rodrigues Machado representada pela
coordenadora Silvia Marli de Souza Silva
realizou no dia 30/06/2018, a tradicional
festa junina, onde teve apresentação de
danças com os alunos, comidas típicas,
Bingos de diversas prendas e de uma
bicicleta. A coordenadora agradece o

apoio do prefeito Municipal Toninho
Rodrigues, Departamento de Educação,
pais, alunos, patrocinadores e
contribuintes de prendas. À Equipe da
escola, não tem palavras que represente
a gratidão pelo serviço prestado, não
somente na realização da festa, mas em
todo envolvimento e dedicação. Peço a

Deus que retribua cada um dos
envolvidos, muita saúde e disposição
para podermos desempenhar nosso
papel de bons Educadores, tanto nos
momentos de aprendizados como
também nos momentos de lazer em nossa
instituição.

Silvia Marli de Souza Silva

Tocos do Moji ganha imagem
de Nossa Senhora Aparecida

ao lado da Igreja Matriz
A cidade de Tocos do Moji, que faz

parte do Caminho da Fé, e  que já é
destaque no Turismo religioso, pois o
Caminho da Fé  é percorrido por milhares
de peregrinos todos os anos, agora
conta com mais um atrativo turístico.
Para que os peregrinos tenham mais um
motivo para parar na cidade, foi
construída ao lado da Matriz uma grande
imagem de Nossa Senhora Aparecida,
que foi entregue à população no mês de
maio e a placa abaixo mostra os

responsáveis pela idealização e
construção deste monumento religioso.

Além do Turismo religioso, Tocos
do Moji ,  também, faz  par te  do
Circuito Serras Verdes do Sul de
Minas e se destaca pelas paisagens
e cachoeiras, que atrai turistas de
toda região em determinados feriados
e ,  também, os  tocosmojienses
ausentes  que passam fér ias  na
cidade, e agora contam com mais este
importante ponto turístico.

Imagem de Nossa Senhora Aparecida

Grupo da Melhor Idade do CRAS de
Tocos do Moji continua em  plena atividade

Dia 29 de junho,  o Grupo da Melhor
Idade do CRAS de Tocos do Moji fez
uma  viagem recreativa a cidade de
Andradas, onde o passeio incluiu a
visita a Casa Geraldo. Todos os

participantes, puderam  conhecer o
processo de fabricação e degustar os
mais variados tipos de Vinho e Sucos
produzido pela vinícola. Finalizaram o
passeio com belo almoço no

Restaurante Aldeia  Fazenda Velha.
Já no dia 20 de julho, aconteceu o

Arraiá da Melhor Idade, com muita
comida típica, música e  animado
bingo.

Viagem a

Andradas e

Festa Julina
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Atletas da Escolinha de Futebol de Borda da Mata conquistam três troféus em campeonatos da região
Os alunos da Escolinha de Futebol da

Prefeitura de Borda da Mata estão
colecionando medalhas e troféus nos
campeonatos da região! A categoria sub-
13 da Escolinha ganhou o troféu de
campeã na Copa Minas/São Paulo, em
Inconfidentes, no dia 14 de julho, e
conquistou também o título no 40º
Campeonato Regional de Futsal do
Montanhês Clube, em Ouro Fino, no dia
23 de julho.

Em Inconfidentes, os meninos fizeram
uma bela campanha com 32 gols
marcados e apenas 1 sofrido em 5 jogos.
Além do troféu, a equipe ainda teve o
artilheiro Ryan Lopes com 14 gols e o
melhor goleiro da competição, Eduardo
Barbosa. Em Ouro Fino, foram 4  jogos,
4 vitórias,  15 gols marcados  e  5 gols
sofridos, o que garantiu também o título
de artilheiro ao atleta Fillipy Reis e como
melhor goleiro Kaio Antunes.

O elenco campeão da categoria sub-
13 da Escolinha de Futebol de Borda da
Mata é composto por: Kaio, Dudu,
Fillipy, Isaac (C), Heitor, Fábio,

Equipe Sub 9 campeã em Ouro Fino Equipe Sub 13 campeã em Inconfidentes

Equipe Sub 13 campeã em Ouro Fino Equipe Sub 15 campeã em Inconfidentes

Francisco, Thomas, Miguel, Caua e
Bodinho.

O time mais novo da escolinha,
categoria sub-9, também foi campeão no
campeonato disputado em Ouro Fino. A
categoria fez bonito no 40° Campeonato
de Inverno do Montanhês Clube e foi
campeã invicta. Os atletas marcaram 19
gols e sofreram apenas 4 gols em 3 jogos
(3 vitórias).

O artilheiro do time e da competição,
Hulk, marcou 7 gols e o atleta Curtinho
foi eleito o melhor goleiro. Escalação
completa: Denis, Ryan, Gabriel, Tabaco,
Matheus, Hulk e Curtinho. 

Relembrando também a categoria sub-
15 que conquistou a medalha de bronze
na copa disputada em Inconfidentes no
começo do mês de julho. A Escolinha de
Futebol da Prefeitura acontece no
contra-turno escolar no Estádio
Municipal com o treinador Tiago Lopes
e auxílio de Luiz Rafael. Cerca de 150
alunos participam dos treinamentos que
acontecem de graça.  Incentivo ao
esporte e lazer em Borda da Mata.

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

Mário Sérgio Cortella, costumava dizer aos filhos
quando crianças: – Quando completarem 12 anos
contarei o segredo da vida a vocês. Quando o mais
velho completou 12 anos, acordou o pai todo
ansioso para saber o segredo da vida. O pai disse,
contarei, mas, você não poderá revelar aos seus
irmãos. Eis o segredo: – Vaca não dá leite. -Hã? –
Vaca não dá leite. Você tem de tirar. Você precisa
acordar 4h da manhã, ir ao pasto, entrar no curral
cheio de fezes, amarrar rabo e pernas da vaca,
sentar no banquinho e fazer o movimento certo!
Esse é o segredo da vida. Vaca, búfala,cabra, não
dão leite. Ou você tira ou não tem leite. Existe
uma geração que acha que vaca dá leite, que as
coisas são automáticas. Eu quero, eu peço, eu
ganho. A felicidade resulta do esforço. A ausência
de esforço gera frustração.”

Mário Sérgio Cortella

Depois dos 40 anos não
há depois, é tudo agora

Depois dos 40 anos, o pensamento
feminino muda, desembaraça. O sexo
não é mais performance, exaustão, é
fazer o que se gosta e do jeito que gosta.
É aproveitar dez minutos com a
intensidade de uma noite inteira, é
reconhecer o rosto do próprio desejo no
primeiro suspiro, é optar pela submissão
por puro prazer, sem entrar na neurose
da disputa ou do controle.

A mulher de 40 não diminui o ritmo
da intimidade. Pode ler um livro com a
intensidade de uma transa. Pode assistir
um filme com a intensidade de uma
transa. Pode conversar com a
intensidade de uma transa. Ela não tem
um momento para a sensualidade, a
sensualidade é todo momento.

Tomar o café da manhã não é apenas
um desjejum, tem a sua identidade, o seu
ritual, um refinamento da história de seus
sabores. Tomar o café da manhã com uma
mulher de 40 anos é participar de sua
memória, de suas escolhas.

Ela não precisa mais provar nada. Já
sofreu separações, e tem consciência de
que suporta o sofrimento. Já superou
dissidências familiares, e tem
consciência de que a oposição é
provisória. Já recebeu fora, deu fora,
entende que o amor é pontualidade e
que não deve decidir pelo outro ou amar
pelos dois.

A mulher de 40 anos, cansada das
aparências, cometerá excessos
perfeitos. É mais louca do que a loucura
porque não se recrimina de véspera. É
ainda mais sábia do que a sabedoria
porque não guarda culpa para o dia
seguinte.

A beleza se torna também um estado
de espírito, um brilho nos olhos, o
temperamento. A beleza é resultado da

elegância das ideias, não somente do
corpo e dos traços físicos.

Encontrou a suavidade dentro da
serenidade. A suavidade que é
segurança apaixonada, confiança
curiosa.

O riso não é mais bobo, mas atento e
misterioso, demonstrando a glória de
estar inteira para acolher a alegria
improvisada, longe da idealização,
dentro das possibilidades.

Não existe roteiro a ser cumprido,
mapa de intenções e requisitos.

Há a leveza de não explicar mais a vida.
A leveza de perguntar para se descobrir
diferente, em vez de questionar para
confirmar expectativas.

Ser tia ou mãe, ser solteira ou casada
não cria angústia. Os papéis sociais
foram queimados com os rascunhos.

A mulher de 40 é a felicidade de não
ter sido. É a felicidade daquilo que
deixou para trás, daquilo que negou,
daquilo que viu que era dispensável,
daquilo que percebeu que não trazia
esperança.

Seu charme vai decorrer mais da
sensibilidade do que de suas roupas. O
que ilumina sua pele é o amor a si, sua
educação, sua expressividade ao falar.

A beleza está acrescida de caráter. Do
destemor que enfrenta os problemas, da
facilidade que sai da crise.

A beleza é vaidosa da linguagem, do
bom humor. A beleza é vaidosa da
inteligência, da gentileza.

Depois dos 40 anos não há depois, é
tudo agora.

Texto de Fabrício Carpinejar –
Publicado na Revista Isto É Gente –
Março de 2014 p. 50 – Ano 14 Número
706

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto
aguardam a grande felicidade.

Pearl S. Buck
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Prefeitura de Borda da Mata divulga balanço da Festa de Borda da Mata 2018
Em 2018, a Prefeitura investiu R$

322.556,96 (trezentos e vinte e dois mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e
noventa e seis centavos) na realização
da festa de aniversário de Borda da
Mata, a Festa da Borda. O valor inclui a
contratação de shows, locação de palco,
gerador, som, luz, iluminação, tendas,
fechamentos, banheiros químicos,
segurança não armada e brigadistas,
projeto de engenharia para processo de
segurança/aprovação Bombeiros,
serviços de hospedagem, alimentação,
translado e camarins dos artistas, vídeo

Borda da Mata completa 94 anos de emancipação político-administrativa
De 12 a 16 de julho, Borda da Mata

recebeu milhares de pessoas para as
atrações comemorativas de
aniversário da cidade, a famosa Festa
da Borda,  instalada nas praças
centrais ,  e  também para as
celebrações rel igiosas em
comemoração ao dia da padroeira na
Basílica Nossa Senhora do Carmo.

Na festa organizada pela Prefeitura,
a equipe do SAMU esteve presente
todos os dias em Borda da Mata, com
a base montada nas dependências do
asilo. Na praça, ficou de prontidão a
equipe da Secretaria de Saúde com
enfermeiro e motorista na UTI móvel,
além da equipe plantonista e médico,
disponíveis no Pronto Atendimento

Municipal 24 horas. Outra frente de
atuação da Secretaria de Saúde na
festa da cidade é o serviço de
Vigilância Sanitária com a inspeção e
orientação educativa nas barracas de
alimentação credenciadas no evento,
com o intuito garantir o bem-estar e
saúde pública no tocante a boas
práticas para serviços de alimentos.

institucional e ECAD (direitos autorais
de músicas).

Em contrapartida, a receita da
festa que é o valor total apurado de
arrecadação com a Taxa de Ocupação
de locais públicos referente à praça de
alimentação, parque de diversões e
shopping popular este ano foi de R$
202.140,30 (duzentos e dois mil, cento
e quarenta reais e trinta
centavos). Portanto, a Prefeitura
investiu dos recursos próprios o valor
de R$ 120.416,66 (cento e vinte mil,
quatrocentos e dezesseis reais e

sessenta e seis centavos) para a
realização da Festa da Borda 2018.

Este ano, a Prefeitura tomou a decisão
de não realizar o show pirotécnico em
respeito aos idosos, animais e por
considerar uma economia importante em
um momento de crise financeira em todo
o país. Embora o show pudesse ser
contratado pelo valor de R$ 8.430,00
porque está em vigor a ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, a qual vale
durante 12 meses e estabelece o preço a
ser pago durante esse período, o valor
do serviço ou produto só é pago se

houver ordem de fornecimento e
empenho por parte da Prefeitura, valor
que foi economizado. Na licitação, o
valor total registrado é de R$ 25.020,00
para três possíveis shows, os quais só
serão pagos se forem
solicitados: Aniversário do município
2018 – R$ 8.430,00 – NÃO
CONTRATADO, Reveillon 2018 – R$
8.160,00 (Pode ou não ser
contratado) e Aniversário do município
2019 – R$ 8.430,00 (Pode ou não ser
contratado).  

Todas as informações estão

disponíveis no Portal da
Transparência, no entanto, mais
importante que visualizar e divulgar, é
preciso entender e compreender. As
modalidades de l ic i tações  e  as
celebrações  de  contra tos  são
rigorosamente atendidas pela Lei
8 .666/93.   O Depar tamento de
Administração e Finanças está à
disposição para explicar quaisquer
dúvidas.  A gestão participativa,
t ransparente  e  acima de tudo
responsável é uma prioridade da
Administração 2017/2020.

A festa contou também com o apoio
da Polícia Mili tar,  presença de
segurança especializada não armada
e brigadistas, o que garantiu uma
festa tranquila,  al iado à nova
iluminação das praças que também
proporcionam a sensação de maior
segurança durante a noite.

Para garantir a boa recepção dos

bordamatenses e turistas durante os
cinco dias de festa, o Departamento
de Obras trabalhou sempre no início
da manhã na limpeza das ruas e
praças. Além de todos os funcionários
do Departamento de Administração e
Finanças que atuaram na logística,
organização e fiscalização para que a
festa transcorresse da melhor forma.

Equipe do SAMU e Vigilância Sanitária
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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

Importunação ofensiva ao pudor – Durante as

festividades do aniversário de Borda da Mata/MG, o cidadão RPTP adentrou a um
comércio da cidade e sem motivo algum, urinou dentro do estabelecimento comercial,
sendo os militares de serviço acionados e no local conteve o infrator sendo preso
e realizado TCO para providências judiciais.

Tráfico de drogas – No dia 14/07 durante a festa de Borda da

Mata, os militares de serviço prenderam uma pessoa por tráfico de drogas, onde
este estaria vendendo as substâncias entorpecentes no banheiro público do evento.
No local, o autor DAOS confessou estar vendendo drogas naquele local e com ele
foi apreendido 03 papelotes de cocaína e R$ 250,00.

Uso/consumo de drogas – No dia 17 de julho, durante

operação no bairro Nossa Senhora de Fátima, os militares de serviço prenderam
uma pessoa por uso e consumo de drogas. O autor foi submetido a busca pessoal
e sendo encontrado ao seu lado um bucha de maconha e ele confessou ser de sua
posse e que era para o consumo próprio.

Acidente de trânsito com vítima – No dia 15 de julho,

por volta das 07h da manhã, um veículo FIAT Pálio com três pessoas colidiu com
um ônibus o início da Avenida Duque de Caxias, os militares acionaram a ambulância
do pronto socorro, o motorista e o passageiro do FIAT Pálio foram socorridos com
escoriações na cabeça. O ônibus iria fazer o itinerário entre Borda da Mata e Tocos
do Moji e os feridos não correm risco de vida. A PM de Borda da Mata orienta aos
motoristas desta cidade, em redobrar a atenção durante festividades na cidade e
que usem cintos de segurança.

Polícia Militar de Borda da Mata
formou 177 alunos no Proerd

A PM de Borda da Mata formou no
dia 22 de Junho, 177 alunos do 5º ano
das redes estadual, municipal e
particular de ensino. O Curso foi
realizado em parceria com a Prefeitura
Municipal de Borda da Mata/MG, que
contou com o apoio das escolas e juntos
fizeram uma linda formatura na quadra
de esportes do Colégio Nossa Senhora
do Carmo.

Esta foi a primeira formatura do
instrutor do PROERD Cabo Moreira,
onde passou por um criteriosa seleção e
formou-se no ano passado em Juiz de
Fora/MG, este ano lecionou as matérias
do curriculum para o 5º ano nas escolas
do município.

Palavras do Cabo Moreira sobre a
formatura e o programa: “O que se faz
agora com as crianças, é o que elas farão
depois com a sociedade. Quando resolvi
ser instrutor do Proerd e após uma
seleção rigorosa, fiz o curso e quando
me formei tive uma convicção na minha
vida, estamos no mundo para fazer algo
de bom, deixar um legado e quando eu
chego em uma sala de aula e vejo que

posso ser alguém que pode ajudar o
futuro de alguma criança é muito
gratificante. Algumas crianças vê o
Policial Proerd como um conforto na
vida delas, pedem um abraço, um
carinho, que por diversos motivos seja
famílias desestruturadas até por falta de
amor e carinho.”

O Programa Educacional de
Resistência às Drogas (Proerd) consiste
num esforço cooperativo da Polícia
Militar, Escola e Família, visando
preparar crianças e adolescentes para
fazerem escolhas seguras e
responsáveis na auto condução de suas
vidas, a partir de um modelo de tomada
de decisão. Por meio de atividades
educacionais em sala de aula, o Policial
Militar devidamente capacitado, fornece
aos jovens as estratégias adequadas
para tornarem-se bons cidadãos, resistir
à oferta de drogas e ao apelo da
violência. Com ações direcionadas a
toda a comunidade escolar e aos pais/
responsáveis. O Proerd também
promove a inclusão da família no
processo educacional e de prevenção.

O segredo da felicidade é encontrar a nossa
alegria na alegria dos outros.

Alexandre Herculano
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 61/2017

ESTABELECE NORMAS PARA
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA DE ASSOCIAÇÕES,
SOCIEDADES CIVIS E FUNDAÇÕES,
SEM FINS LUCRATIVOS E DÁ
OUTRTAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Borda da Mata
faz saber que ela aprovou e o Prefeito
Municipal sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art 1º- As sociedades civis, as
associações e as fundações, legalmente
constituídas no Município de Borda da
Mata, com o fim exclusivo de servir à
coletividade, sem fins lucrativos,
poderão ser declaradas de utilidade
pública, através de Lei específica, com
validade de 02(dois) anos, desde que
atendidos os requisitos da presente Lei.

Parágrafo único- A renovação da
declaração de utilidade pública de que
trata o caput deste artigo, será expedida
através de Decreto do Poder Executivo,
com validade de 02(dois) anos, mediante
requerimento do interessado.

 Art 2º- O Projeto de Lei dispondo
sobre a utilidade pública será de
iniciativa concorrente dos Poderes
constituídos do Município de Borda da
Mata, instruído com as seguintes
documentações:

 Declaração de que a requerente
encontra-se formalmente constituída no
Município de Borda da Mata;

 Comprovação de personalidade
jurídica através da apresentação de
cópias autenticadas e registradas em
Cartório da Ata de sua fundação e de
seu Estatuto Social, em sendo a
entidade fundação, seu Estatuto deverá
obedecer aos preceitos constantes dos
arts 62 a69 do Código Civil e arts 1.199
a1.204 do Código do Processo Civil;

 Apresentação de cópias autenticadas
de sua inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do Alvará
de localização expedido pela Prefeitura
de Borda da Mata e da Certidão Negativa
de Débitos para com o INSS;

 Cópias autenticadas e registradas das
alterações estatutárias e respectivas
Atas de Assembleias que as aprovaram;

 Ata da eleição da Diretoria atual;
 Comprovação de que os cargos de

diretoria não são remunerados, por
qualquer forma e que não são
distribuídos lucros, bonificações ou
vantagens a dirigentes, mantenedores
ou associados, sob nenhuma forma ou
pretexto;

 Que, comprovadamente, promove a
educação ou exerce atividade de
pesquisa científica de saúde, de cultura,
artística ou filantrópica, de caráter geral
e indiscriminado;

 Qualificação completa dos membros
da atual diretoria e atestado de
antecedentes criminais, expedidos por
autoridade competente;

 Atestado de autoridade local
(Prefeito, Presidente da Câmara, Juiz de
Direito, Promotor de Justiça ou Delegado
de Polícia), informando que a instituição
esteve e está em efetivo e contínuo
funcionamento no último ano, com exata
observância dos princípios estatutários;

 § 1º- A falta de qualquer dos
documentos enumerados neste artigo
importará no arquivamento do projeto
de lei.

 Art 3º- Não serão declaradas de
utilidade pública, as sociedades civis,
associações e fundações cujos
estatutos contenham dispositivos que

impeçam a admissão de pessoas que se
enquadrem nas suas finalidades sociais
ou que atendam exclusivamente seus
sócios ou dependentes.

 Art 4º- Será suspenso o registro das
entidades de que trata o art 1º, retro, pelo
tempo que entender necessário o
Executivo Municipal, caso as mesmas
deixem de atender a demanda existente,
solicitadas pelos órgãos competentes,
sem a devida justificativa, cessando a
suspensão quando houver a de
regularização.

 Art 5º- Rejeitado a projeto de lei de
que trata o art. 2º, somente poderá
constituir objeto de novo projeto na
mesma Sessão Legislativa, mediante
proposta da maioria absoluta dos
membros da Câmara, ressalvadas as
proposições de iniciativa do Prefeito.

Art 6º- O nome e as características das
sociedades civis, associações e
fundações declaradas de utilidade
pública terão que, obrigatoriamente ser
registrados nos Conselhos
competentes, conforme a sua natureza.

 Art 7º- As sociedades civis,
associações e fundações declaradas de
utilidade pública ficam obrigadas a
apresentar até o dia 31 de janeiro de cada
ano, aos Conselhos Municipais
competentes e ao Ministério Público:

 balancete financeiro e patrimonial do
exercício anterior, acompanhado do
demonstrativo de receita e da despesa,
com o parecer do Conselho Fiscal;

 plano anual das atividades
efetivamente realizadas no exercício
anterior;

 plano anual das atividades a serem
realizadas no exercício atual;

 § único- Para efeito do disposto nos
arts 4º e 5º, desta Lei, os Conselhos
Municipais manterão livro especial para
registro das referidas entidades
destinando-se também, a averbação de
remessa dos relatórios a que se este
artigo.

Art 8º- As sociedades civis,
associações e fundações declaradas de
utilidade pública poderão colaborar com
o Município na área de suas
especialidades, cedendo
temporariamente, os locais e os
serviços, participando de campanhas ou
auxiliando na fiscalização, mediante
acordo e parcerias.

 Art 9º- Será cassada a declaração de
utilidade pública das sociedades civis,
associações e fundações, quando;

 houver o descumprimento de
qualquer exigência prevista nesta Lei ou
o desvirtuamento de suas finalidades;

 deixar de apresentar os relatórios a
que se refere o art 7º desta Lei;

 negar-se a prestar serviços
compreendidos em seus fins
estatutários;

 remunerar, por qualquer forma, os
membros de sua diretoria ou conceder
lucros, bonificações ou vantagens a
dirigente, mantedores ou associados.

 Parágrafo único - Constatada a
existência de infração cometida por
entidade declarada de utilidade pública,
a Lei que conferiu tal benefício poderá
ser revogada.

 Art 10º- Esta Lei aplica-se a todas as
sociedades civis, associações e
fundações já declaradas de utilidade
pública, retroagindo seus efeitos.

 Art 11º- Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor, na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 18 de Setembro de
2017.

Proposição de Lei nº 63/2017
“Institui o Descanso Semanal

Remunerado aos servidores do
magistério e dá outras providências.”

O Prefeito do município de Borda da
Mata/MG faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º   Fica instituído o Descanso
Semanal Remunerado aos servidores do
Magistério do Município de Borda da
Mata/MG, que recebem vencimentos
com base de hora-aula.

Art. 2º   O Descanso Semanal
Remunerado será calculado conforme
fórmula constante do Anexo I.

Art. 3º   As despesas com a presente
lei correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária
0204031236100032014319011.

Art. 4º   Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Borda da Mata, 11 de outubro de 2017.

ANEXO I DA LEI Nº  67/2017

Para Fins de cálculo do descanso
semanal remunerado (DSR), deve-se
dividir o total de horas trabalhadas na a
semana por 06 (seis) (número de dias
úteis), obtendo a média diária semanal,
em seguida multiplica-se a média diária
semanal obtida pelo número de
domingos e feriados do referido mês,
obtendo assim o total de horas do DSR,
conforme fórmula abaixo.

HTS / 6 = MDS
MDS x NDF = HDSR

HTS    =  Horas Trabalhadas na
Semana.

MDS  =  Média Diária Semanal.
NDF   =  Número de Domingos  e

Feriados.
HDSR  =  Horas de Descanso Semanal

Remunerado.

Obs.:  Para fins deste cálculo devemos
considerar que a semana tem 07 (sete)
dias, sendo 6 (seis) dias úteis e 01 (um)
dia de descanso e o mês deve ser
considerado de 30 (trinta) dias.

Proposição de Lei nº 65/2017
Altera o caput do artigo 1º da Lei

Municipal nº 1.991/2017 e dá outras
providências.

O Sr. André Carvalho Marques,
PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA
DA MATA, ESTADO DE MINAS
GERAIS, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do inciso VII do
artigo 88 da Lei Orgânica do Município,
faz saber a todos os habitantes do
Município que o Poder Legislativo
Municipal aprova e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  O caput do artigo 1º da Lei
Municipal nº 1.991/2017 passa a vigorar
com a seguinte Lei.

“Art. 1 º  - Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a abrir o Crédito
Suplementar, no valor total de R$
59.239,00 ( cinquenta e nove mil,
duzentos e trinta e nove reais), destinado
a financiar as seguintes dotações
orçamentárias do exercício corrente.”

Art. 2  Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 23 de outubro de 2017.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

A crucificação de Jesus
na visão de um médico

“Sou um cirurgião, e dou aulas há
algum tempo. Por treze anos vivi em
companhia de cadáveres e durante a
minha carreira estudei anatomia a fundo.

Posso, portanto escrever sem
presunção a respeito de morte como
aquela.

Jesus entrou em agonia no Getsêmani
e seu suor tornou-se como gotas de
sangue a escorrer pela terra. O único
evangelista que relata o fato é um
médico, Lucas. E o faz com a precisão
de um clínico. O suar sangue, ou
“hematidrose”, é um fenômeno
raríssimo. É produzido em condições
excepcionais: para provocá-lo é
necessário uma fraqueza física,
acompanhada de um abatimento moral
violento causado por uma profunda
emoção, por um grande medo. O terror,
o susto, a angústia terrível de sentir-se
carregando todos os pecados dos
homens devem ter esmagado Jesus. 

Tal tensão extrema produz o
rompimento das finíssimas veias
capilares que estão sob as glândulas
sudoríparas, o sangue se mistura ao suor
e se concentra sobre a pele, e então
escorre por todo o corpo até a terra.
Conhecemos a farsa do processo
preparado pelo Sinédrio hebraico, o
envio de Jesus a Pilatos e o desempate
entre o procurador romano e Herodes.
Pilatos cede, e então ordena a flagelação
de Jesus. Os soldados despojam Jesus
e o prendem pelo pulso a uma coluna do
pátio. A flagelação se efetua com tiras
de couro múltiplas sobre as quais são
fixadas bolinhas de chumbo e de
pequenos ossos. Os carrascos devem
ter sido dois, um de cada lado, e de
diferente estatura. Golpeiam com
chibatadas a pele, já alterada por milhões
de microscópicas hemorragias do suor
de sangue. A pele se dilacera e se rompe;
o sangue espirra. A cada golpe Jesus
reage em um sobressalto de dor. As
forças se esvaem; um suor frio lhe
impregna a fronte, a cabeça gira em uma
vertigem de náusea, calafrios lhe correm
ao longo das costas. Se não estivesse
preso no alto pelos pulsos, cairia em uma
poça de sangue. Depois o escárnio da
coroação. Com longos espinhos, mais
duros que os de acácia, os algozes
entrelaçam uma espécie de capacete e o
aplicam sobre a cabeça. Os espinhos
penetram no couro cabeludo fazendo-o
sangrar (os cirurgiões sabem o quanto
sangra o couro cabeludo).

Pilatos, depois de ter mostrado aquele
homem dilacerado à multidão feroz, o
entrega para ser crucificado. Colocam
sobre os ombros de Jesus o grande braço
horizontal da Cruz; pesa uns cinqüenta
quilos. A estaca vertical já está plantada
sobre o Calvário. Jesus caminha com os
pés descalços pelas ruas de terreno
irregular, cheia de pedregulhos. Os
soldados o puxam com as cordas. O
percurso é de cerca de 600 metros. Jesus,
fatigado, arrasta um pé após o outro,
freqüentemente cai sobre os joelhos. E
os ombros de Jesus estão cobertos de
chagas.

Quando ele cai por terra, a viga lhe
escapa, escorrega, e lhe esfola o dorso.
Sobre o Calvário tem início a
crucificação. Os carrascos despojam o
condenado, mas a sua túnica está colada
nas chagas e tirá-la produz dor atroz.
Quem já tirou uma atadura de gaze de
uma grande ferida percebe do que se
trata. Cada fio de tecido adere à carne
viva: ao levarem a túnica, se laceram as
terminações nervosas postas em
descoberto pelas chagas. Os carrascos
dão um puxão violento. Há um risco de
toda aquela dor provocar uma síncope,
mas ainda não é o fim. O sangue começa
a escorrer.

Jesus é deitado de costas, as suas
chagas se incrustam de pé e
pedregulhos.

Depositam-no sobre o braço
horizontal da cruz. Os algozes tomam as
medidas.

Com uma broca, é feito um furo na
madeira para facilitar a penetração dos
pregos. Os carrascos pegam um prego
(um longo prego pontudo e quadrado),
apóiam - no sobre o pulso de Jesus, com
um golpe certeiro de martelo o plantam
e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve
ter contraído o rosto assustadoramente.

O nervo mediano foi lesado. Pode-se
imaginar aquilo que Jesus deve ter
provado; uma dor lancinante,
agudíssima, que se difundiu pelos
dedos, e espalhou-se pelos ombros,
atingindo o cérebro. A dor mais
insuportável que um homem pode
provar, ou seja, aquela produzida pela
lesão dos grandes troncos nervosos:
provoca uma síncope e faz perder a
consciência. Em Jesus não. O nervo é
destruído só em parte: a lesão do tronco
nervoso permanece em contato com o
prego: quando o corpo for suspenso na
cruz, o nervo se esticará fortemente
como uma corda de violino esticada
sobre a cravelha. A cada solavanco, a
cada movimento, vibrará despertando
dores dilacerantes.

Um suplício que durará três horas. O
carrasco e seu ajudante empunham a
extremidade da trava; elevam Jesus,
colocando-o primeiro sentado e depois
em pé; consequentemente fazendo-o
tombar para trás, o encostam-se à estaca
vertical.

Depois rapidamente encaixam o braço
horizontal da cruz sobre a estaca vertical.
Os ombros da vítima esfregam
dolorosamente sobre a madeira áspera.
A ponta cortante da grande coroa de
espinhos penetram o crânio.

A cabeça de Jesus inclina-se para
frente, uma vez que o diâmetro da coroa
o impede de apoiar-se na madeira. Cada
vez que o mártir levanta a cabeça,
recomeçam pontadas agudas de dor.
Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus
tem sede. Não bebeu desde a tarde
anterior. Seu corpo é uma máscara de
sangue. A boca está semiaberta e o lábio
inferior começa a pender. A garganta,
seca, lhe queima, mas ele não pode
engolir. Tem sede. Um soldado lhe
estende sobre a ponta de uma vara, uma
esponja embebida em bebida ácida, em
uso entre os militares. Tudo aquilo é
uma tortura atroz. Um estranho
fenômeno se produz no corpo de Jesus.
Os músculos dos braços se enrijecem
em uma contração que vai se
acentuando: os deltóides, os bíceps
esticados e levantados, os dedos, se
curvam. É como acontece a alguém
ferido de tétano. A isto que os médicos
chamam tetania, quando os sintomas se
generalizam: os músculos do abdômen
se enrijecem em ondas imóveis, em
seguida aqueles entre as costelas, os do
pescoço, e os respiratórios. A respiração
se faz, pouco a pouco mais curta. O ar
entra com um sibilo, mas não consegue
mais sair. Jesus respira com o ápice dos
pulmões. Tem sede de ar: como um
asmático em plena crise, seu rosto pálido
pouco a pouco se torna vermelho,
depois se transforma num violeta
purpúreo e enfim em cianítico. Jesus é
envolvido pela asfixia.

Os pulmões cheios de ar não podem
mais se esvaziar. A fronte está impregnada
de suor, os olhos saem  fora de órbita.Mas
o que acontece? Lentamente com um
esforço sobre-humano, Jesus toma um
ponto de apoio sobre o prego dos pés.
Esforça-se a pequenos golpes, se eleva
aliviando a tração dos braços. Os
músculos do tórax se distendem. A
respiração torna-se mais ampla e
profunda, os pulmões se esvaziam e o
rosto recupera a palidez inicial. Por que
este esforço? Porque Jesus quer falar:
“Pai, perdoa-lhes porque não sabem o
que fazem”. Logo em seguida o corpo
começa afrouxar-se de novo, e a asfixia
recomeça. Foram transmitidas sete frases
pronunciadas por ele na cruz: cada vez que
quer falar, deverá levar-se tendo como apoio
o prego dos pés. Inimaginável! Atraídas pelo
sangue que ainda escorre e pelo coagulado,
enxames de moscas zunem ao redor do seu
corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco
depois o céu escurece, o sol se esconde: de
repente a temperatura diminui. Logo serão
três da tarde, depois de uma tortura que dura
três horas.

Todas as suas dores, a sede, as câimbras,
a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe
arrancam um lamento: “Meu Deus, meu
Deus, porque me abandonastes?”. Jesus
grita: “Tudo está consumado!”. Em seguida
num grande brado diz: “Pai, nas tuas mãos
entrego o meu espírito”. E morre. Em meu
lugar e no teu lugar.”

- Dr. Pierre Barbet

Deus nunca perturba a alegria dos seus filhos se não for
para lhes preparar uma mais certa e maior.

Alessandro Manzoni
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Igreja Assembleia de Deus –
Ministério de Belém - é

inaugurada em Borda da Mata

No dia 14 de julho, às 15h foi
inaugurada no bairro Santa Rita em
Borda da Mata, a igreja Assembleia
de Deus – Ministério de Belém. A
igreja que tem a frente o Pastor

Milton Ferreira de Lima, teve suas
obras  terminadas  e  por  i sso  a
inauguração,  pois   lá  já  es tava
havendo os cultos, mesmo antes da
conclusão das obras.

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Rapaz revela sua verdadeira identidade
após comentários de mulher

Você já julgou uma pessoa sem conhecê-la? Recentemente, o americano Andy Ross teve uma má
experiência com pré-julgamentos. No mês de  maio, o rapaz, que trabalha como pedreiro nos Estados
Unidos, compartilhou um desabafo que chamou atenção no Facebook. “Hoje eu tive uma conversa
muito interessante com uma mulher e a filha dela”, revelou, na publicação.

“Entrei numa loja antes de retornar para casa e uma menininha começou a me encarar. Até aí,
tudo bem. Afinal, eu sei como crianças são curiosas, especialmente quando elas veem alguém
sujo como eu estava. A mãe dela pediu para que ela parasse de encarar. Após terminarem as
compras e caminharem até a porta do estabelecimento, eu ouvi a mãe da menina dizendo: ‘É
para não ficar assim que você deve permanecer na escola‘. Achei que era a oportunidade
perfeita para educar essa mulher e a filha de 7/8 anos de idade dela”.

Andy, então, compartilhou a conversa que teve com a desconhecida: “Primeiramente, eu sou
um homem extremamente educado. Eu não tenho apenas um diploma do ensino médio, mas
também um diploma da universidade e muitos certificados médicos. Então, chegar à conclusão
de que eu não sou instruído por causa da minha aparência é muita ignorância”, disparou o rapaz
após ouvir o comentário da mulher.

“Em segundo lugar, se você está dizendo para a sua filha que ela deve permanecer na escola
porque eu tenho tatuagens nos meus braços, isso irá reprimir a criatividade dela. Novamente,
uma contradição da sua opinião, senhora. Eu tenho orgulho das minhas tattoos e do trabalho
que o Forrest Bateman fez no meu corpo. É uma representação do orgulho que eu tenho do meu
país e das vezes em que servi como médico no exército”.

O rapaz, então, questionou a mulher se ela estava falando sobre o chapéu surrado que usava,
revelando que ele é o “sócio orgulhoso” de uma empresa dedicada aos esportes ao ar livre. “Eu
tenho muito orgulho ao dizer que eu faço parte da construção dos Estados Unidos e eu adoro o
meu trabalho. Eu tentei trabalhar em um escritório quando foi dispensado do exército, mas
cheguei à conclusão de que o trabalho não era para mim. Eu gosto de trabalhar com as minhas
mãos e estar ao ar livre. É por isso que eu fico sujo às vezes. Eu tenho um bom salário, bons
benefícios e consigo sustentar a minha família sem problemas. A minha aparência não reflete a
minha inteligência ou a minha educação”.

“Eu terminei a conversa com uma frase simples: ‘Espero que vocês tenham um ótimo dia e
tentem não julgar as pessoas antes de conhecê-las. Boa sorte com ela, garotinha’”, encerrou
Andy. O rapaz também listou algumas lições que aprendeu com a conversa, como “não julgar as
pessoas à primeira vista” e “faça o que você ama e jamais trabalhará”. Outros ensinamentos?
“Educação é importante, mas faculdade não garante nada” e “não seja um pai babaca que cria
filhos para serem babacas”.

Operação de Cumprimento de Mandados
de Busca e Apreensão em Borda da Mata
Militares do 4º Pelotão  PM de
Borda da Mata, com apoio dos
militares de Tocos do Moji,
cumpriram na manhã de 24 de
julho, diversos mandados de
Busca e Apreensão no
município, com foco em
comércio e porte irregulares de
armas de fogo.
Após empenho de todos os
militares desse pelotão, foram
obtidos os seguintes
resultados:
-Apreensão de uma Pistola .40; 
-Apreensão de uma Pistola
.380 ;
-Apreensão de 2 revólveres
.38 ;
-Apreensão de 18 munições .38 ;-Apreensão de 10 munições .380 ;-Apreensão de 16 munições

.40 ;-Apreensão de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie ;-Apreensão de
35 pequenas pedras de Crack e 01 grande pedra de Crack;
-Prisão de 5 infratores.


