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Festar Literário 2018
homenageia escritor

bordamatense
Donizete Galvão

Evento acontece de 9 a 11 de

novembro em Borda da Mata
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Borda da Mata terá Marcha para
Jesus em 2018 no mês de dezembro

Pr. Augusto,

Pr. Mário,

Prefeito André,

Pr. Aroldo e Pr.

Milton em

reunião para

tratar de

assuntos da

Marcha para

Jesus em

Borda da Mata.
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Equipe de Saúde da Família de Tocos do Moji
promove um dia de Saúde da  Criança com muita
diversão para os pequenos na Semana da Criança

Dia da Saúde

na Semana

da Criança
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Queda da arrecadação em consequência
da falta de repasse do Governo
Estadual desequilibra contas

municipais em Borda da Mata
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Borda da Mata é habilitada
para receber ICMS do

Turismo pela primeira vez
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Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Falando sobre seus Direitos
Acréscimo de 25% no valor da

aposentadoria para os
aposentados que precisem da

ajuda permanente de um terceiro

1) O que é o acréscimo de 25% no
valor da aposentadoria?

A lei previdenciária prevê um
acréscimo de 25% no valor da
aposentadoria para os “aposentados
por invalidez” que necessitam de
cuidados de outra pessoa 24h por dia,
até mesmo para atividades básicas como:
alimentar, tomar banho, movimentar-se,
etc.

2) Quem tem direito ao acréscimo
de 25% na aposentadoria?

Inicialmente a lei previa este acréscimo
apenas para os beneficiários
“aposentados por invalidez”. Porém

após anos de luta dos advogados
previdenciaristas, no último dia 22/09/
2018, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) estendeu este direito a todos os
aposentados que necessitem de
cuidados permanentes de um terceiro.
Esse direito é devido inclusive para os
aposentados que recebem mais de um
salário mínimo.

3) O que fazer para conseguir este
acréscimo?

Se este for o seu caso ou de alguém da
sua família procure um advogado
especialista em direito previdenciário
para auxiliá-lo neste requerimento ou
dirija até uma Agência da Previdência
Social munido da documentação pessoal
do segurado.

Nathália Teodoro (advogada) e
Sayonara P. de Lima (advogada) - Borda
da Mata

Borda da Mata terá Marcha para
Jesus em 2018 no mês de dezembro

O Conselho de Pastores e Ministros
Evangélicos  de Borda da Mata definiu na
última reunião os  detalhes restantes para
a realização da Marcha Para Jesus 2018 em
Borda da Mata, que vai acontecer no dia
01 de dezembro, à partir das 14h.
Representantes da diretoria do Conselho
se reuniram com Prefeito  André Marques
que se prontificou em apoiar o evento. O
evento que nasceu no coração  do  povo
evangélico recebeu apoio de toda
sociedade e é livre a participação de todos.
A programação completa será divulgada
posteriormente. Estão à venda por
encomenda, camisetas   para participação
no evento a um custo de R$ 25,00 . Faça
pedido ao seu pastor ou líder, ou ainda diretamente com os representantes do Conselho. “Vamos declarar
que Borda da Mata é do Senhor Jesus”, diz um dos organizadores.

Pr. Augusto,

Pr. Mário,

Prefeito André,

Pr. Aroldo e Pr.

Milton em

reunião para

tratar de

assuntos da

Marcha para

Jesus em

Borda da Mata.

Homenagem póstuma
Josias Antônio de Sousa

Bordamatense,  morador de Itapira,
faleceu no dia 17 de outubro de 2018.
Deixou dois filhos, uma neta e uma
bisneta. Aos parentes e amigos e deixa
uma grande saudade.

“Combati o bom combate, acabei a

carreira guardei a fé. Desde agora a
coroa da justiça me está guardada, a qual
o Senhor justo, juiz me dará naquele dia;
e não somente a mim, mas também a
todos os que amarem a sua vinda.

II Timóteo, Cap. 04, Versículo 7 e 8.”

Queda da arrecadação em consequência
da falta de repasse do governo estadual

desequilibra contas municipais em Borda da Mata
O Fundeb - Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da
Educação - é um fundo especial
vinculado à educação por força do
disposto no artigo 212 da Constituição
Federal e formado por 20% das receitas
de FPM, ICMS, IPI, ITR e IPVA.

O Governo Federal desconta esse
valor dos repasses realizados aos
municípios, forma um fundo para cada
estado e para o Distrito Federal e retorna
aos municípios de acordo com o
número de alunos cadastrados no censo
escolar.

Borda da Mata deveria receber, em
média, 306 reais por aluno ao mês. Temos
1.760 alunos cadastrados no censo, o
que deveria garantir um repasse mensal
de aproximadamente 538 mil reais. Em
2017, recebemos um total de R$
6.200.732,65, quase R$ 300 mil a menos
que o valor correto a ser recebido.

Esse valor é utilizado para pagamento
dos professores, das apostilas e de parte
do transporte escolar. Só a folha de
pagamento dos professores é mais de
470 mil ao mês.

Infelizmente, desde maio de 2018, o
Governo do Estado não tem repassado
aos municípios o valor integral do
Fundeb.

Para garantir o pagamento dos
professores, a manutenção do
transporte e das apostilas, o município
tem utilizado recursos próprios que
poderiam ser utilizados em qualquer
outra área.

Só no período de maio a agosto, Borda
da Mata deixou de receber quase R$ 1
milhão de reais do Fundeb. Esse valor
foi retirado dos departamentos de
Obras, Administração, Desenvolvimento
Social e Saúde para cobrir as despesas
do ensino e impedir que os professores
ficassem sem receber seus salários

(como aconteceu com os profissionais
do Estado), que os alunos da rede
ficassem sem transporte e sem apostilas.

Essa situação vem desequilibrando as
contas municipais e causando sérias
consequências financeiras e
orçamentárias. No entanto, a
Administração está  trabalhando para
que essa falta de compromisso do
governo estadual cause o menor impacto
possível em Borda da Mata.

No dia 18 de outubro, foi publicada a
portaria 187/2018 que limita gastos com
pessoal e com compras, com o objetivo
de manter a qualidade dos serviços
essenciais e o equilíbrio das contas
públicas.

O prefeito André Marques conclui
“por tudo isso, precisamos da
compreensão e da paciência da
população. Temos esperança de que no
próximo ano, com a troca do governo,
essa situação se normalize.”

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!!!

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o

passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro.

John Kennedy

A persistência é o caminho do êxito.
Charles Chaplin
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Fes t a r  L i t e r á r i o  2018  homenage i a  e sc r i t o r  bo rdama tense  Don ize t e
Ga lvão  Even to  acon t ece  de  9  a  11  de  novembro  em Borda  da  Ma ta
Donizete Galvão nasceu em Borda da

Mata em 1955, foi poeta e jornalista, um
dos mais expressivos nomes da poesia
contemporânea. Com dez livros
publicados recebeu indicações e
prêmios importantes. Ele faleceu em
2014 e deixou uma obra inédita que vai
ter o lançamento durante o Festar
Literário de Borda da Mata, “O
antipássaro”, pela editora Martelo.

Durante os três dias, a programação
inclui oficinas nas escolas,
apresentações musicais e teatrais na
Praça Nossa Senhora do Carmo e
também um sarau com a abertura oficial
do evento que vai contar com a presença
de vários escritores, jornalistas e
artistas brasileiros, amigos do escritor
bordamatense, Donizete Galvão. Além
disso, acontece também a praça de
alimentação com food trucks e
exposição de carros antigos na Praça
Nossa Senhora do Carmo.

09/11 - sexta-feira8h30 às 11h -
Escola Municipal Antônio Marques da
Silva Oficina para crianças com DIANA
JUNKES

13h às 15h - Escola Municipal
Professora Diva Ribeiro dos
SantosOficina para professoras com
DIANA JUNKES15h às 17h Oficina para
professores e público em geral com
DIANA JUNKES (Aberto ao público -
Inscrições no Departamento de
Educação)

19h – Colégio Nossa Senhora do
Carmo

SARAU (ABERTURA OFICIAL DO
EVENTO)

Escritores, jornalistas e artistas brasileiros participam
do Festar  Literário 2018 em Borda da Mata

A abertura oficial do evento acontece
às 19h do dia 09/11, sexta-feira, com o
sarau, em que a obra inédita do escritor
bordamatense Donizete Galvão vai ser
lançada “O antipássaro”. Vão acontecer
também apresentações de alunos e a
participação de escritores, jornalistas e
artistas brasileiros, amigos de Donizete,
que farão homenagens ao poeta da
terra.

CONHEÇA OS PARTICIPANTES:
TARSO DE MELO é advogado e

professor, com doutorado em Filosofia
do Direito (USP). É colunista do site da
revista Cult e colaborador de diversos
periódicos. É autor de vários livros de
poesia; entre os mais recentes estão
“Íntimo desabrigo” (2017) e “Alguns
rastros” (2018). Com Paulo Ferraz,
organizou a edição de “O antipássaro”,
livro inédito de Donizete Galvão, e
atualmente cuida da organização da obra
reunida do poeta de Borda da Mata, a
sair em 2019.

RUY PROENÇA participou de
diversas antologias de poesia, com
publicações no Brasil, França,
Argentina, Portugal e Estados Unidos.
É autor dos livros de poesia “Pequenos
séculos” (Klaxon, 1985), “A lua investirá
com seus chifres”(Giordano, 1996),
“Como um dia come o outro” (Nankin,
1999), “Visão do térreo” (Editora 34,
2007), “Caçambas” (Editora 34, 2015) e
dos poemas infantojuvenis de “Coisas
daqui” (Edições SM, 2007). Atualmente
prepara um livro de poemas em prosa.

SÔNIA BARROS é poeta e autora de
literatura infantil e juvenil, com 22 livros
publicados. Em 2014 seu livro “Fios”
(dedicado a Donizete Galvão) venceu o
Prêmio Paraná de Literatura na categoria
Poesia, e foi um dos semifinalistas do
Prêmio Oceanos de Literatura 2015. Seu
livro infantil “Tatu-balão” recebeu o selo
Altamente Recomendável da FNLIJ
(Fundação Nacional do Livro Infantil e
Juvenil) 2015. “Tatu-balão” foi
selecionado para a campanha “Leia para
uma criança” realizada pela Fundação
Social do Itaú. Em 2017, Sônia Barros
venceu pela segunda vez o Prêmio
Paraná de Literatura na categoria Poesia
com o livro inédito “Tempo de dentro”,
que foi publicado em 2018 pela Biblioteca
Pública do Paraná.

CARLOS MACHADO nasceu na
Bahia e vive em São Paulo, onde se
formou e atuou como jornalista em
diversos periódicos. Publicou as
coletâneas de poesia “Tesoura cega” e
“Pássaro de vidro”. É também autor do
livro de poemas para crianças “Cada
bicho com seu capricho”. Seu título mais
recente é “A mulher de Ló” (2018).

FABIO WEINTRAUB é doutor em
Letras pela USP. Editor, crítico e poeta,
publicou os livros de poemas “Novo
endereço” (2002), “Baque” (2007),
“Treme ainda” (2015) e “Falso trajeto”
(2016), entre outros títulos.

 PÁDUA FERNANDES é doutor em
Direito pela USP e pós-doutorando em
Letras pela Unicamp. Professor, crítico
e poeta, publicou, entre outros títulos,
“O palco e o mundo” (Poemas, 2002),
“Cinco lugares da fúria” (Poemas, 2008),
“Cálcio” (Poemas, 2012) e “Cidadania da
bomba” (Contos, 2015).

 MIGUEL JUBÉ concentra seus
estudos em poesia luso-brasileira,
literatura goiana, estética e filosofia da
arte. Recebeu, em 2014, o Prêmio
Literário Açorianidade, em honra de
Brites Araújo, da Associação
Internacional de Colóquios da
Lusofonia, por estes poemas de
minimemórias, obra vencedora com
unanimidade pelo júri. É autor de mais
três livros inéditos de poemas.

 DIANA JUNKES é poeta e crítica
literária. Nasceu em São Paulo em 1971.
Atualmente, é professora de literatura
na Universidade Federal de São Carlos,
onde também coordena o grupo de
estudos de poesia e cultura. Dedica-se
ao estudo da poesia brasileira
contemporânea e, particularmente, à
obra de Haroldo de Campos. Dentre suas
publicações destaca-se o livro “As
razões da máquina antropofágica: poesia
e sincronia em Haroldo de Campos”,
editora da Unesp/2013. Como poeta
publicou em revistas eletrônicas e blogs
e é autora de “Clowns cronópios
silêncios” (2017) e “Sol quando agora”
(2018), pela editora Urutau.

 LUÍZA MENDES FURIA aos 16 anos
publicou o primeiro livro “Madrugada e
Outros Poemas” numa edição particular.
Em 1980, mudou-se para São Paulo, onde
se formou em
jornalismo. Na
área literária,
participou de
v á r i a s
antologias. Em
1990, ficou em 2º
lugar no
C o n c u r s o
Nacional de
Literatura Cidade
de Belo
Horizonte. Em
2003, recebeu
menção honrosa
pelo livro
“Incisões no
Branco” – ainda
inédito – no 2º
Prêmio de
Literatura Cidade
de Juiz de Fora.
Em 2013, lançou
seu primeiro livro
para crianças, “O
T r a v e s s e i r o
M á g i c o ”
(Giostri). Em 2014,
ficou em 3º lugar
no 9º Prêmio Off
Flip de Literatura,

categoria poesia, e entre os 15 finalistas
na categoria infantojuvenil com
narrativa ainda inédita. É também
tradutora de francês, italiano, inglês e
espanhol e jornalista autônoma, com
trabalhos publicados nos jornais
Mulherio, Leia Livros, O Estado de S.
Paulo, Jornal da Tarde, nas revistas
Destino, Crescer, Pesquisa (Fapesp) e
nos cadernos EU&Cultura e EU& Fim
de Semana do jornal Valor Econômico.

REYNALDO DAMAZIO é editor,
crítico literário, escritor e gestor cultural.
Formado em ciências sociais pela USP,
com especialização em propaganda e
marketing pela ESPM. Foi co-editor do
jornal “Caderno de Leitura”, da EdUSP,
colaborador do Guia de Livros da “Folha
de S. Paulo” e das revistas “Arte
Brasileiros”, “Entrelivros”, “Mente e
Cérebro” e “Nossa América”. É
coordenador do Centro de Apoio ao
Escritor da Casa das Rosas. Autor dos
livros de poemas “Nu entre nuvens”
(Ciência do Acidente), “Horas
perplexas” (Editora 34) e “Com os dentes
na esquina” (Dobradura Editorial); e
organizador, com Tarso de Melo, de
“Literatura e Cidadania”, “Subúrbios da
caneta” (Dobradura Editorial), e “Outras
ruminações”, com Tarso de Melo e Ruy
Proença, entre outros. Traduziu
“Calvina” (SM Editora), de Carlo
Frabetti.

PRISCILA FIGUEIREDO é
professora de Literatura Brasileira na
USP. Autora de “Mateus” e “Em busca
do inespecífico”, colabora no site Outras
Palavras.

LEUSA ARAUJO é jornalista,

escritora e pesquisadora de conteúdo
do núcleo de teledramaturgia da Rede
Globo. Estreou na literatura em 1994. Em
2017, lançou o volume de contos “Senão
eu atiro – e outras histórias verídicas”
(Quelônio 2017); recebeu o Prêmio
Jabuti 2016 com o livro juvenil
“Convivendo em Grupo” (Moderna
2016) depois de vários títulos de ficção
e não-ficção, como “Ordem Sem Lugar
Sem Rir Sem Falar” (Scipione 2010) e o
“Livro do Cabelo” (Leya 2012).

REGINA PEREIRA é jornalista
formada pela Escola de Comunicações e
Artes (ECA-USP), trabalhou na Editora
Abril. Integrante do Devotos do Rosa,
grupo que divulga a obra de Guimarães
Rosa em saraus, eventos literários e
escolas. Participa, há 12 anos, da Roda
de Leitura Guimarães Rosa, que acontece
semanalmente no Instituto de Estudos
Brasileiros, na USP.

 JOSIAS PADILHA é um caipira
criado no universo oral de uma roça que
ignoraria até mesmo a energia elétrica
se não conhecesse o peixe-elétrico ou
aqueles perigosos riscados no céu em
dias de tempestade. Mudando para um
povoadinho aspirante à cidade, mas
ainda sob a suave claridade da lamparina
à querosene, logo descobriu que a Bíblia
não era o único livro do mundo. Tinha
nove anos. Ficou eufórico e, desde
então, não quis mais sair da floresta
encadernada.

Já tendo passado pelo magistério e
pelo teatro, decidiu correr atrás dos seres
engajados com a tradição da palavra
alada. Cursando Letras/Francês na
Universidade de São Paulo, sem perder

Lançamento do livro “O antipássaro”
de Donizete Galvão

Apresentação dos alunos da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra e
Colégio

A partir das 18h – Praça Nossa Senhora
do Carmo

FOOD TRUCKS (Praça de
alimentação)

Música ao vivo no Coreto
10/11 – sábado
8h30 às 10h – Praça Antônio Megale
EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE

TRABALHOS DOS ALUNOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS

10h às 11h20 – Coreto
Contação de histórias com Josias

Padilha
Leitura de poesia infantil com Sônia

Barros
Sorteio de livros infantis do poeta

Donizete Galvão
Venda do livro “O antipássaro”
A partir de 12h - FOOD TRUCKS

(Praça de alimentação)
21h - Música ao vivo no Coreto
11/11 – domingo
9h – Praça Antônio Megale
EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS

(Visitação: 2kg de alimento não
perecível)

FOOD TRUCKS (Praça de
alimentação)

16h – Teatro no Coreto

a oportunidade de passear pelas
disc ipl inas  de  outros  cursos  e
departamentos, conheceu Regina
Machado e partiu para a Europa em
busca de mais referências. Durante
os dois anos que morou em Paris,
frequentou a cadeira de Literatura
Oral da Université-Paris VII e o
Atelier de la Parole d’Henri Gougaud,
uma das  maiores  referências
francesas na formação de contadores
de his tór ias .  Ao mesmo tempo
percorreu a França narrando contos
tradicionais brasileiros, coroando
esta jornada na programação do
Festival de Avignon. Ainda antes de
voltar ao Brasil, viajou para a África
onde participou do celébre Festival
Yeleen, organizado pela Maison de
la Parole de Burkina Faso, sob a
responsabilidade da família de griots
Kouyaté.

De volta ao Brasil, se engaja na
equipe de coordenação do Encontro
Internacional  Boca do Céu de
Contadores de histórias. E enquanto
desenvolve uma pesquisa  de
doutorado em Estética e História da
Arte na USP e na Paris 8, participa
do grupo de estudos em tradição oral
“Ant igamente  era  ass im”,
coordenado por Regina Machado.
Tendo passado pelo teatro e pela
literatura, é como eterno aprendiz da
arte de contar  histórias que ele
empresta a sua voz a muitos poetas
para que os seus poemas se libertem
da tinta negra cravada em papel.
Principalmente da nossa pequena-
grande poesia caipira.
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Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Presidente do Conselho de Cultura de Borda da Mata visita o IEPHA/MG
Em visita ao Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (IEPHA/MG), o Presidente
do Conselho Municipal de Política
Cultural de Borda da Mata, Antonio
Agnaldo Guimarães (Léo), participou da
8.ª Rodada do Patrimônio Cultural 2018,
na sede da entidade, em Belo Horizonte,
no final do mês de setembro. A sua

participação garantiu a pontuação do
Município nos quesitos para
recebimento do ICMS Cultural.

O evento contou com a participação
de representantes de Alvorada de
Minas, Belo Vale, Bonfim, Borda da
Mata, Brumadinho, Carnaíba, Chapada
Gaúcha, Cipotânea, Congonhas,
Conselheiro Lafaiete, Contagem,

Coronel Xavier Chaves, Crucilândia,
Diogo de Vasconcelos, Elói Mendes,
Ijaci, Itaguara, Itutinga, Jaboticatubas,
Laranjal, Martinho Campos, Martins
Soares, Pedra do Indaiá, Piedade do Rio
Grande, Pompéu, Ressaquinha, Rubelita,
Santa Rita do Ibitipoca, Santana de
Cataguases, Santana do Garambéu, São
Vicente de Minas, Serra do Salitre,

Silverânia e Teófilo Otoni.
Léo Guimarães também retirou junto

ao IEPHA cópia da documentação
referente ao Patrimônio Histórico de
Borda da Mata, para estudos e
atualização de projeto de tombamento
de bens históricos e culturais no
Município, tendo em vista o recebimento
de recursos provenientes do ICMS

Cultural, atividades essas já em
andamento pela Prefeitura Municipal
com apoio do Conselho Municipal de
Política Cultural. Após a visita, que foi
extremamente proveitosa, Léo esteve
ainda na Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais (IOF/MG), em sua
belíssima sede, na Avenida Augusto de
Lima.

Léo Guimarães durante visita no IEPHA/MG
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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.

Borda da Mata é habilitada para receber ICMS do Turismo pela primeira vez

Organizar as políticas públicas para
Borda da Mata existir no mapa do
Turismo Brasileiro elaborado pelo
Ministério do Turismo e ter a
oportunidade de pleitear recursos para
investimento na estrutura do município
significa apoiar o desenvolvimento
econômico de Borda da Mata já
estabelecido, principalmente nos
setores da indústria têxtil e turismo
religioso, além de possibilitar o
empreendedorismo e capacitação para
exploração sustentável do turismo de
aventura, bem como alavancar a
gastronomia e evidenciar a história de
Borda da Mata.

A habilitação para receber a parcela
do ICMS destinada ao Turismo
dependeu da reativação do Conselho
Municipal de Turismo (COMTUR – Lei
1985/2017) com representação da
sociedade civil, voltar a pertencer a
região turística Circuito das Malhas do

Sul de Minas e cumprir os requisitos de
movimentação da Fundo Municipal do
Turismo (FUMTUR – lei 1986/2017) e
criação de leis municipais que
regulamentam cada ação. O trabalho
começou no início de 2017 com o
interesse e apoio da atual
Administração, desde então, os
conselheiros se reúnem periodicamente
para discutir ações de planejamento para
o desenvolvimento do turismo em Borda

da Mata.
Em parceria com a Prefeitura e demais

conselhos municipais, o COMTUR está
envolvido no Festival de Arte de Borda
da Mata (Festar), na criação das rotas
turísticas e desenvolvimento de mapa
turístico da cidade, entre outras
atividades. Para 2019, com a habilitação
para recebimento da parcela do ICMS,
vai ser possível executar as atividades
planejadas.

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

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

O homem não
teria alcançado o

possível se,
repetidas vezes,

não tivesse tentado
o impossível.
Max Weber
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Equipe de Saúde da Família de Tocos do Moji promove um dia de Saúde
da  Criança com muita diversão para os pequenos na Semana da Criança
No dia 10 de outubro, na semana da

criança, a Equipe de Saúde da Família de
Tocos do Moji, com o apoio da
Secretaria de Saúde, Secretaria de
Educação e o CRAS, promoveram um dia
de Saúde da Criança, onde foi realizado
pesagem,orientação  nutricional, pela
nutricionista Gislaine Pereira, para os
pais de crianças até 2 anos e orientação

médica, pela Dra. Roselaine Alves
Candeias, para todas as crianças que
participaram. Foram oferecidos pipoca e
algodão doce e teve ainda brinquedos
como cama elástica e escorrega para que
as crianças pudessem ter um dia bem
divertido. O evento aconteceu no
Poliesportivo da cidade das 8h às 11h30
e das 13h30 às 16h e foi voltado para

todas as crianças que ainda não
frequentam a escola ou seja, para
crianças de 0 a 4 anos e para os de até 7
anos que possuem Bolsa Família. A
enfermeira Silmara Rodrigues esclarece
que as pesagens acontecem 2 vezes por
semestre, então para quem não
participou terá a oportunidade de fazer
o acompanhamento até o final do ano.

Segundo o Ministério da Saúde o
acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento da Criança tem como
objetivo criar condições para que elas
tenham um atendimento integrado com
a prioridade para os grupos de risco,
através de aumento de cobertura e
melhoria da qualidade do atendimento,
buscando a diminuição da

morbimortalidade infantil, sendo assim
um boa assistência a criança, é a
principal forma de se prever alterações
de crescimento e desenvolvimento.
Estas alterações, quando presentes,
podem ser causa ou consequência de
várias doenças e a equipe de Saúde da
Família, pode ter um papel fundamental
neste acompanhamento.

Departamento de Obras realiza serviços de manutenção e melhorias em bairros urbanos e rurais de Borda da Mata

Mesmo com a dívida do Governo do Estado que ultrapassa R$ 4,5 milhões de reais, o Departamento Municipal de Obras não para e está realizando ações em diversos bairros de Borda da Mata. De acordo com
o prefeito André, é graças a boa administração dos recursos próprios que o município mantém todos os serviços e pagamentos em dia, a fim de minimizar os impactos da crise financeira que assola o município.

Na lista dos últimos serviços do Departamento de Obras que atua na manutenção em toda a cidade, nos distritos e também na zona rural, foi realizada a operação tapa buracos na Avenida Lauro Megale, na saída
para Tocos do Moji e também a continuação da restauração na quadra de esporte no bairro Santa Cruz com a nova pintura. A quadra está quase pronta para servir a população do bairro.

Também concluímos a construção da caixa d’água no bairro da Serrinha que vai resolver o problema do abastecimento de água de dezenas de famílias.
Manutenção da estrada no bairro do Brumado e no bairro do Bogari, onde faremos a pavimentação. Construção da ponte - bairro da Água quente. Limpeza e manutenção - bairro Santa Terezinha. Limpeza da Praça

do bairro São Judas Tadeu, serviços de reparos e limpeza no Cemitério, além de manutenção de outras vias públicas.
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Studio Luree é inaugurado em Borda da Mata em novo endereço
O Studio Luree foi inaugurado no dia 20

de outubro, em Borda da Mata, na Avenida
Magalhães Pinto,  com o intuito de
promover o amor pelo esporte através de
aulas recreativas e treinamentos
competitivos. O  Studio é a união do
sonho de Lu Rodrigues, professora de
Ballet e técnica de Ginástica Artística que
iniciou esse trabalho na cidade em maio
de 2017 com  Regina Jóia, professora de
Ballet , que firmaram essa parceira para que

as crianças de Borda da Mata pudessem
tem um contato maior com o esporte
proporcionando uma formação cognitiva,
física e sócio afetiva das crianças. O Studio
tem como objetivo formar bailarinos e
atletas tanto no âmbito amador como
competitivo, tentando proporcionar novos
caminhos de vida através do esporte.

“Somos gratas por todo apoio de nossas
famílias, alunos e alunas e os Pais dessas
crianças que confiam em nosso trabalho.

Estamos apenas começando, hoje temos
uma unidade melhor localizada,
estruturada e com mais possibilidades
de desenvolvimento para essas
crianças.

No dia 10 de novembro,  estaremos
participando do Festar Literário na praça
e no dia 22/12 será nossa primeira Mostra
de Dança e Ginástica no Clube Literário.

Atualmente temos alunos de 2 à 17
anos “, Lu Rodrigues.

Dia da

inauguração

no novo

endereço

Veículo é removido pela Polícia
Militar de Borda da Mata

Falta de CNH e de licenciamento – Durante abordagem

à uma motocicleta no dia 04 de outubro, foi solicitado ao condutor os documentos
de porte obrigatório, porém o condutor informou ser inabilitado e apresentou CRLV
atrasado. Ao consultar o sistema interno, constatou-se que o último exercício refere-
se ao ano de 2016. Diante o exposto, foi confeccionada a devida Autuação de
Infração de Trânsito e o veículo foi removido para o pátio credenciado do DETRAN/
MG.

Usuários de entorpecentes

Uso de Drogas - Na manhã do dia 04 de outubro, a Polícia Militar de

Borda da Mata abordou um cidadão que estava em atitude suspeita e ao lhe ser
dado busca pessoal, foi encontrado sob sua posse pela equipe de policiais, 01
cigarro de maconha. O material foi apreendido e o cidadão recebeu voz de prisão e
foi conduzido até o quartel PM para o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – Durante patrulhamento na tarde do dia 04 de outubro,

a equipe de policiais percebeu que um cidadão ao visualizar a proximidade da Viatura
Policial, levou rapidamente a mão à boca e demonstrou nervosismo, sendo abordado
pela equipe e durante busca pessoal, percebeu-se que o cidadão era um menor de
idade e que tinha algo no interior da boca, sendo questionado, ele retirou do local
2 buchas de maconha. Diante do ocorrido, os materiais entorpecentes foram
apreendidos, e menor conduzido até o quartel PM para o registro da ocorrência e
demais providências.

Uso de Drogas – A Polícia Militar de Borda da Mata, durante

patrulhamento preventivo no mirante “Santo Cruzeiro” abordou um cidadão em
atitude suspeita, de maneira que ao ser submetido à busca pessoal, foi encontrado
em sua posse 01 bucha de maconha. O autor informou os policiais que o material
entorpecente seria para seu consumo. O material entorpecente foi apreendido, e o
autor conduzido preso até o quartel PM para o registro da ocorrência.

Uso de Drogas - Na tarde do dia 17 de outubro, a Polícia Militar de

Borda da Mata abordou dois cidadãos que estavas em atitude suspeita e ao serem
submetidos à busca pessoal, foi encontrado com um dos cidadãos 01 bucha de
maconha e com o outro cidadão 15 pedras de crack. Ao serem questionados, tais
cidadãos informaram que os materiais eram para consumo próprio, que inclusive já
tinham feito uso de entorpecente a pouco tempo antes da abordagem. Os materiais
foram apreendidos e os cidadãos foram conduzidos presos até o quartel PM para o
registro da ocorrência.

Uso de Drogas - Durante patrulhamento na noite do dia 20 de outubro,

a equipe de policiais percebeu que um cidadão ao visualizar a Viatura Policial, jogou
algum objeto atrás de um muro. Tal cidadão foi abordado, não sendo encontrado
nenhum material ilícito sob sua posse, porém ao conferir o que ele havia dispensado,
foi encontrado três pinos contendo em seu interior, cocaína. O cidadão assumiu a
propriedade do entorpecente sob alegação de ser para consumo próprio.  Diante do
ocorrido, os materiais entorpecentes foram apreendidos, e o cidadão conduzido
preso até o quartel PM para o registro da ocorrência e demais providências.

 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade
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Resultado Eleições - Presidente e Governador - 2018 - 2º Turno

Brasil

Bolsonaro - 57.797.073
Haddad - 47.039.291
Abstenção - 31.371.390
Brancos - 2.486.581
Nulos - 8.608.022

Minas Gerais
Bolsonaro - 6.100.196
Haddad - 4.383.093
Abstenção - 3.636.683
Brancos - 309.050
Nulos - 1.275.157

Pouso Alegre
Bolsonaro - 51.716
Haddad - 19.916
Abstenção - 21.285
Brancos - 2.124
Nulos - 7.745

Borda da Mata
Bolsonaro - 6.615
Haddad - 2.440
Abstenção - 2.910
Brancos - 233
Nulos - 1.173

Bom Repouso
Bolsonaro - 3.621
Haddad - 2.568
Abstenção - 1.462
Brancos - 207
Nulos - 754

Tocos do Moji
Bolsonaro - 1.475
Haddad - 1.232
Abstenção - 657
Brancos - 114
Nulos - 396

Senador José Bento
Bolsonaro - 1.064
Haddad - 472
Abstenção - 460
Brancos - 29
Nulos - 143

Eleitorados
Brasil - 147.302.357
Minas Gerais - 15.700.966
Pouso Alegre - 102.711
Borda da Mata - 13.371
Bom Repouso - 8.612
Tocos do Moji -  3.872
Senador José Bento - 2.168

Presidente

Governador
Minas Gerais

Romeu Zema - 6.963.806
Anastasia - 2.734.452
Abstenção - 3.636.683
Brancos - 476.476
Nulos - 1.889.549

Pouso Alegre
Romeu Zema - 48.195
Anastasia - 19.064
Abstenção - 21.285
Brancos - 3.439
Nulos - 10.728

Borda da Mata
Romeu Zema - 7.031
Anastasia - 1.555
Abstenção - 2.910
Brancos - 392
Nulos - 1.483

Bom Repouso
Romeu Zema - 4.541
Anastasia - 1.273
Abstenção - 1.462
Brancos - 325
Nulos - 1.011

Tocos do Moji
Romeu Zema - 2.072
Anastasia - 641
Abstenção - 657
Brancos - 130
Nulos - 372

Senador José Bento
Romeu Zema - 1.110
Anastasia - 355
Abstenção - 460
Brancos - 42
Nulos - 201
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 102/2017
“DECLARA DE UTILIDADE

PÚBLICA MUNICIPAL A
“ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
DO DISTRITO DO CERVO – PROCERVO
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 declarada de utilidade
pública municipal a Associação dos

Moradores do Distrito do Cervo –

PROCERVO, com sede no município de
Borda da Mata/MG, inscrita no CNPJ
26.040.450/0001-00, nos termos da Lei
Municipal nº 2.022.

Art. 2º - Cessarão os efeitos da
declaração de utilidade pública caso a
entidade:

I – substituir os fins constantes do
estatuto ou deixar de cumprir as
disposições estatutárias;

II – alterar a sua denominação e, dentro
do prazo de 90 (noventa) dias, contados
da averbação no Registro Público, não
comunicar a ocorrência ao departamento
competente da administração pública
municipal local.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Borda da Mata, 16 de novembro de
2017.

Proposição de Lei nº 103/2017
“Dispõe sobre o Plano Plurianual para

o exercício de 2017-2021 e dá outras
providências”

André Carvalho Marques, Prefeito
Municipal de Borda da Mata, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano
Plurianual para o quadriênio 2017-2021,
em cumprimento ao disposto no art. 165,
§1º da Constituição Federal,
estabelecendo para o período os
programas com seus respectivos
objetivos, indicadores de custo e metas
da administração municipal, para as
despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada, na
forma dos anexos, que fazem parte
integrante desta lei.

§ 1º - Os anexos que compõem o Plano
Plurianual são estruturados em
programas, objetivos, ações, produtos,
unidade de medida, meta e valor.

§ 2º - Para fins desta lei, considera-se:
I – Programa, o instrumento de

organização da ação governamental
visando a concretização dos objetivos
pretendidos;

II – Objetivos, os resultados que se
pretende alcançar com a realizações das
ações governamentais;

III – Ações, o conjunto de
procedimentos e trabalhos
governamentais com vistas a execução
do programa;

IV – Produto, os bens e serviços
produzidos em cada ação governamental
na execução do programa;

V – Metas, os objetivos quantitativos
em termos de produtos e resultados a
alcançar.

Art. 2º - Os programas que se refere o
art. 1º definidos a partir das diretrizes
gerais fixadas pela portaria nº 42, do
Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui
o elo básico de integração entre os
objetivos do Plano Plurianual, as
prioridades e metas fixadas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e a
programação estabelecida no Orçamento
Anual, correspondentes aos exercícios
abrangidos pelo período do Plano.

Art. 3° – A exclusão ou alteração de
programas constantes desta lei, bem
como a inclusão de novos programas
serão propostos pelo Poder Executivo,
através  do projeto de lei específico.

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou
alteração de ações orçamentárias e de
suas metas que envolvam recursos do
orçamento municipal seguirão as
diretrizes de lei orçamentárias anual.

Art. 5° – Fica o Poder Executivo
autorizado a alterar indicadores de
programas e a incluir, excluir ou alterar
ações e suas respectivas metas, sempre
que tais modificações não requeiram
mudança no orçamento do Município.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá
aumentar ou diminuir as metas
estabelecidas a fim de compatibilizar a
despesa orçada com a receita estimada
em cada exercício de forma a assegurar
o equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As prioridades da
Administração Municipal em cada
exercício serão expressas em Lei de
Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos
anexos desta Lei.

Art. 8° – Nenhum investimento, cuja
execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia
inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei
que autorize sua inclusão.

Art. 9º - O Poder Executivo realizará
atualização dos programas e metas
constantes desta lei ou de suas
alterações, quando da elaboração de
suas propostas de diretrizes
orçamentárias, orientando o
estabelecimento de prioridades e metas
par o exercício subsequente.

Art. 10° – Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 11° – Revogam-se as disposições
em contrário.

Borda da Mata, 27 de novembro de
2017.

Proposição de Lei nº 104/2017
“Estima a receita e fixa despesa do

Município de Borda da Mata para o
exercício financeiro de 2018”

A Câmara Municipal de Borda da Mata
aprovou e eu, Prefeito do Município,
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima receita do
município para o exercício financeiro de
2017, no montante de R$38.600.000,00
(trinta e oito milhões e seiscentos mil
reais) e fixa despesa em igual valor, nos
termos do art. 165, § 5º, da Constituição
Federal e com base no disposto da Lei
1.970/17 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício financeiro de 2018),
compreendendo o orçamento fiscal,
referente aos Poderes Executivo e
Legislativo do município.

Parágrafo único. Integram a presente
Lei os seguintes quadros.

I – Quadro I – Receita orçamentária
por categoria e fonte;

II – Quadro II – Despesa Orçamentária
por funções de governo;

III – Quadro III – Despesa
orçamentária por órgãos e unidades
orçamentárias.

IV – Quadro IV – Resumo das receitas
e despesas por órgãos.

V – Quarto V – Resumo das
transferências financeiras.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir créditos adicionais
suplementares, respeitadas as demais
prescrições constitucionais e nos
termos da Lei Federal Nº 4.320/1964, até
o valor correspondente a 25% (vinte e
cinco por cento) do total fixado no
orçamento do Município e em seus
créditos adicionais, criando, quando for
o caso, novas naturezas de despesa, em
categoria de programação já existente.

Art. 3° – Acompanharão a presente
Lei, os anexos exigidos pela Legislação
vigente.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Borda da Mata, 27 de novembro de
2017.

Proposição de Lei nº 105/2017

Altera a Lei municipal nº 1.970 de 25
de maio de 2017, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2018.

A Câmara Municipal de Vereadores de
Borda da Mata, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei.

Art. 1º Ficam substituídos o “Anexo
de Metas Fiscais” e o “Anexo Risco
Fiscais e Providências”, que são partes
integrantes do “Anexo de Metas Fiscais
e Anexo de Riscos Fiscais”
estabelecidos pela Lei Municipal nº
1.970 de 25 de maio de 2017, passando a
vigorar os anexos que integram a
presente Lei.

Art. 2º Fica incluída na Lei Municipal
nº 1.970 de 25 de maio de 2017, anexo III
– Metas e Prioridades da Administração
para o exercício de 2018.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 27 de novembro de
2017.

Equipe Gestora da Rede Municipal
de Educação de Tocos do Moji

participa de Evento com Leandro
Carnal em Ribeirão Preto – SP

A equipe Gestora da Rede Municipal
de Ensino de Tocos do Moji participou
do evento “Educação em Foco”, na
Cidade de Ribeirão Preto, São Paulo,
promovido pelo Sistema de Ensino
Aprende Brasil, da Editora Positivo.

 O Evento contou com a participação
de 600 Profissionais da Rede Municipal
de Ensino de diversos Estados do Brasil
e teve por finalidade, discutir  os rumos
da educação com a aplicação da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC).

Com o tema, “A BNCC e as
Competências: Transformações?
Impactos?”, o coordenador pedagógico
da Editora Positiva, Carlos Wiens,
abordou as mudanças na educação por
meio da BNCC. Discutiu com os gestores
educacionais as reais mudanças no
ambiente escolar, além dos impactos das
novas regras na gestão das escolas
municipais.

O evento também contou com a
participação do Filósofo Leandro Karnal,

que explanou sobre as dificuldades
enfrentadas no dia a dia e a necessidade
de mudança pela qual todos estão
submetidos, na palestra “Seja sua obra”.
A palestra trata dos valores do indivíduo
neste mundo, seu protagonismo e sua
capacidade de interferência, sua
estratégia e suas relações com as
variáveis em questão. O que determina
o sucesso ou o fracasso? Qual o grau
de liberdade e de ação de cada um de
nós? Quais as forças que, na tradição
social brasileira, impulsionam ou
impedem o desenvolvimento do
indivíduo?

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji agradece à
Editora Positivo pela parceria de
sucesso na Educação Municipal e ao
Prefeito Toninho Rodrigues pelo
comprometimento e respeito que tem pela
Educação em Tocos do Moji.

Equipe do Departamento
 Municipal de Educação

Equipe Gestora da Rede Municipal de

Ensino de Tocos do Moji que participou do

evento “Educação em Foco”.

 Final do Torneio de Futebol Bairro Espraiado -Tocos do Moj
No dia 14 de Setembro, aconteceu a final do torneio de

futebol  no Bairro Espraiado, Tocos do Moji, que teve inicio
no dia 23 de Setembro e foi até o dia  14 de Outubro, com
seis  equipes participantes: Espraiado, Caetanos, Borges,
Paredes, Campo Alegre e Botafogo.

A equipe do Espraiado foi a grande campeã ao derrotar
de virada a equipe dos Borges de Ouro Fino pelo placar de
4 X 2. Organização: Luciano José da Silva; Apoio: Prefeitura
e Câmara Municipal
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