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Cisamesp tem um aumento de cerca de 25% nas consultas médicas durante os
onze meses em que o Prefeito de Bom Repouso, Edmilson Andrade, é o Presidente
Prefeito Edmundo de Borda da Mata é
eleito um dos 30 melhores prefeitos do país
O prefeito Edmundo Silva Junior recebe mais uma vez um prêmio que o coloca em
lugar de destaque entre os governantes do Brasil. A primeira indicação foi junho
de 2012 com o Prêmio JK “Juscelino Kubitscheck”, o qual foi entregue aos 100
prefeitos de todo o país que se destacaram na gestão dos municípios. No final de
2012, o prefeito recebeu a indicação ao Troféu “Honra Municipalista”, entregue
aos 50 gestores que se destacaram no país. Em outubro de 2013, recebeu a
homenagem Ordem do Mérito Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais e mais recentemente, em 20 de novembro deste ano, foi agraciado com o
Prêmio Juscelino Kubitscheck pela empresa Premium Brasil.
De acordo com a empresa responsável pela pesquisa, para se chegar ao nome dos
30 prefeitos eleitos para receber o prêmio, foram cerca de seis meses de estudo em
sites governamentais, leis de responsabilidades fiscais, como também aprovação
junto ao Tribunal de Contas do Estado, onde foram captadas as informações de
obras e ações realizadas pelos gestores no período avaliado.

Tocos do Moji recebe mais um veículo
da Secretaria Estadual de Saúde

Sede do Consórcio
Intermunicipal de
Saúde(Cisamesp) e o
Presidente e Prefeito de
Bom Repouso,
Edmilson Andrade
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As pessoas interessadas em publicar
Mensagens de Natal no Tribuna
Popular, favor enviar
à redação até 04/12.
O jornal vai circular no dia
12 de dezembro e será a
última edição de 2013.
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Equipes do Programa Estratégia Saúde da
Família de Borda da Mata realizam quase seis
mil atendimentos domiciliares em outubro
O Programa Estratégia Saúde da
Família, conhecido popularmente pela
sigla P.S.F., é composto por um médico,
um enfermeiro, u m técnico de
enfermagem e agentes de saúde que
atendem na Unidade Básica de Saúde
(UBS) do respecti vo bairro . No
mu ni cí pi o, 10 0% da popul ação é
atendida pelas seis equipes, situadas
nos bairros Nossa Senhora de Fátima,
Santa Cruz, Cervo, Sertãozinho e Centro.
Na UBS Monsenhor Pedro Cintra, no
Centro, há duas equipes, porém, uma
delas será remanejada para a UBS do
bairro Santa Ri ta que est á em
construção.
A Saúde da Família é entendida como
uma est ratégia de reo rient ação do
modelo assistencial, operacionalizada
mediante a implantação de equipes
multiprofissionais em unidades básicas
de saú de. Estas equ ipes são
responsáveis pelo acompanhamento de

um número defi nido de famíl ias,
localizadas em uma área geográfica
delimitada. As equipes atuam com ações
de pro moção da saúde, prevenção,
recuperação, reabilitação de doenças e
agravo s mais freqüent es, e na
manu tenção
da saú de desta
comunidade.
Por isso, apenas em outubro de 2013,
os enfermeiros responsávei s pelas
respectivas equipes de Borda da Mata
realizaram 5.560 mil atendimentos
domici liares. O médico da família
também real iza visi tas na casa do
paciente quando necessário, no mesmo
período, 70 pessoas receberam o médico
em casa para consulta. Já os pacientes
que procuraram atendimento médico na
UBS por intermédio da visita da agente
de saú de to tali zaram 2 .4 91 . Os
enfermei ros realizaram ainda 3 08
curativos e 1.061 procedimentos, entre
admi ni st ração de medicamento s,

aferição de pressão e retiradas de
pontos.
No comparativo com as cidades
vizinhas, segundo relatório de 2012
enviado pela Secretaria de Estado da
Saúde, Borda da Mata se destaca no
desempenho do Programa Estratégia
Saúde da Família. Em Ouro Fino, onde
residem mais de 31 mil pessoas, são três
equipes do Programa que atendem 32%
da população. Jacutinga tem quatro
equipes para mais de 23 mil pessoas,
portanto a cobertura alcança 52%. Em
Monte Sião, 77% dos mais de 21 mil
habitantes são atendidos por quatro
equipes. Cambuí tem cinco equipes
para atender a população de mais de 26
mil pessoas, porém a cobertura é de 56%
apenas. Em Congonhal, apenas uma
equipe faz o atendimento para cerca de
10 mil pessoas, por isso o atendimento
atinge 47% do município. Os dados da
população são do Censo 2010 do IBGE.

Prefeito Edmundo explica porque
não realizou inauguração de
várias obras em Borda da Mata
A praça da mina d’água no bairro Santa
Terezinha, as pontes de concreto no
Cervo e no Descalvado, a Unidade
Básica de Saú de do bairro Nossa
Senhora de Fátima, as ampliações dos
postos de saúde do bairro Santa Cruz e
Distrito do Cervo, entre tantas outras
obras realizadas pelo prefeito Edmundo

Silva Junior em Borda da Mata foram
concluídas e já estão sendo utilizadas
pela população, sem que houvesse
so lenidade de inau guração. Para
Edmundo, isto se deve “porque o mais
importante é as pessoas visualizarem
pelos próprio s o lho s o valo r das
realizações”.

Praça da mina
d’água no
bairro Santa
Terezinha

Encontro mensal da Terceira
Idade do Cras de Borda da
Mata reúne senhores e senhoras
Uma vez po r mês, o bi ngo qu e
aco nt ece du rant e o E nco nt ro da
Tercei ra Idade, pro mo v i do pel o
C r a s S eb a s t i a n a M a rq u e s e m
Borda da Mat a, reú ne dezenas de
senhoras para diverti r e sociali zar.
O enco nt ro de no vembro aconteceu

UBS Nossa Senhora de Fátima e Dra. Ofélia durante atendimento

no dia 20 na sede da Guarda Mirim Irmã
Martha.
Os prêmios singelos oriundos de
doações são simbólicos, pois o objetivo
do encontro é a socialização entre os
participantes. A última edição de 2013
do bingo acontece no dia 18/12, às 15h.

Bingo da
Terceira do
CRAS de
Borda
da Mata

100 crianças participam do Projeto
Minas Olímpica em Borda da Mata
Divididas em dois períodos por conta
do horário escolar, 100 crianças de 7 a 13
anos, alunos de escolas públicas de
Borda da Mata/MG, começaram a
participar no dia 11/1 1/20 13 das
atividades desenvolvidas no núcleo do
projeto Minas Olímpica no município, o
Ginásio Poliesportivo Municipal Irmãos
Rocha, pelos próximos dois anos. Os
alunos, coordenados pelos professores

Rodovia MG 290

de Educação Física, Rodrigo Tavares de
Lima, Maisa Cristina e Rosi Chicano,
praticaram corrida de obstácu lo
(brincadeira de estafetas) com o objetivo
de desenvolver velocidade, lateralidade,
força, espaço temporal, coordenação
motora, habilidades finas e ludicidade.
Nas aulas que serão ministradas três
vezes por semana, os professores vão
trabal har três pil ares: conceitual,

pro cedi ment al e ati tudi nal. O
coordenador do projeto em Borda da
Mata, Rodrigo, complementa que as
atividades do primeiro dia funcionam
como uma avaliação do controle motor
das crianças, dessa forma, as habilidades
serão treinadas ao longo do projeto que
ensina iniciação esportiva e cultura corporal de movimentos (jogos, danças e
lutas).

Próximo a
Tecelagem Damata

Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

Projeto Minas
Olímpica de
Borda da Mata

Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!
Completando 40 anos de bons serviços prestados,
a Farmácia Santa Izabel traz novidades para a
população bordamatense e região.
A Farmácia Santa Izabel e o Grupo Farma, (que é um
grupo de farmácias mineiras), trazem sempre para você
as melhores condições como: bons preços, ótimo
atendimento e garantia de
procedência dos medicamentos.
O sucesso da parceria traz inúmeras vantagens como
descontos especiais em toda linha de medicamentos,
perfumaria, diversas promoções e o Cartão Saúde e o
Cartão de Crédito a sua disposição.
A única com 5 farmacêuticos, para
melhor orientar seus clientes.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013
Mês
Dia
Janeiro
15 - 31
Fevereiro
15 -28
Março
15 - 27
Abril
15 - 30
Maio
15 - 29
Junho
14 - 28
Julho
12 - 31
Agosto
15 - 30
Setembro
16 - 30
Outubro
15 - 31
Novembro
14 - 29
Dezembro
12
E-mail tribunapopular1@hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO/MG –
Edital 01/2013 – A Prefeitura Municipal de Bom Repouso de Minas
faz saber que realizará Concurso Público de provas objetivas e
práticas para provimento dos seguintes cargos do seu quadro
permanente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR
DE SERVIÇO INTERNO E EXTERNO, COLETOR DE
RESIDUOS SOLIDOS, COVEIRO, GARI, MOTORISTA,
OPERADOR DE MAQUINAS, PEDREIRO, SERVENTE
ESCOLAR, TRATORISTA, VIGIA, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE BIBLIOTECA,
AUXILIAR DE FARMACIA, COORDENADOR DO CRAS,
OPERADOR DE RAIO X, TÉCNICO EM ENFERMAGEM,
MONITOR DE CRECHE, PROFESSOR, PROFESSOR
EDUCAÇÃO FISICA, PEDAGOGO DO CRAS, SUPERVISOR
ESCOLAR,
ASSISTENTE
SOCIAL,
FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGO,
NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGO. As inscrições ficarão
abertas no período de 13/01 a 07/02/2014, serão realizadas na
Prefeitura e pela internet no site: www.magnusconcursos.com.br onde
maiores informações poderão ser obtidas. Bom Repouso 12/11/2013
– Edmilson Andrade – Prefeito Municipal

Encontro de Famílias do Cras
de Borda da Mata palestra
sobre emprego e renda
O psicó logo do Cras Sebasti ana
Marques, Valdecir Vieira, realizou no dia
05/11, palestra com famílias do distrito
Cervo, na Escola Estadual Pio XII, onde
falou sobre emprego e renda. O mesmo
tema foi assunto da palestra no dia 12/
11 com os moradores do bairro Santo
Cruz, reunidos na Escola Municipal
Antônio Marques da Silva. As famílias
do bairro Nossa Senhora de Fátima

participaram da reunião na Escola Municipal Francisco Sousa Costa no dia 19/
11.
Valdecir falou sobre as oportunidades
de contratações temporárias para o
período do Natal, os serviços que podem
proporcionar complemento da renda,
como a venda direta de cosméticos, além
de dicas de como poupar economias para
momentos de necessidade.

Cisamesp tem um aumento de cerca de 25% nas
consultas médicas durante os onze meses em que o Prefeito
de Bom Repouso, Edmilson Andrade, é o Presidente
Além das consultas médicas, Edmilson ampliou o número de exames oferecidos, mais
especialidades médicas, aumentou as rotas de transportes e conseguiu mais microônibus
O Cisamesp(Consórcio Intermunicipal
de Saúde), em bu sca co nstant e de
oferecer serviço s de qualidade e
eficiência para os seus consorciados tem
ampl iado suas ações e continuará
ampliando, graças a visão inovadora do
atual Presidente e Prefeito de Bom
Repouso, Edmilson Andrade, juntamente
com seus companheiros na administração
que são o Vice-presidente, Prefeito de
Cachoeira de Minas, Guto, e do Secretário
Executivo, José Carlos de Oliveira. Dentro
da nova visão administrativa, visando
humanização e eficiência, o Cisamesp
conta ainda com um Conselho formado
por cinco prefei tos: Congonhal –
Ricardo; Heliodora- Cilinho; Monte Sião
– João Paulo; São João da Mata – Denise;
Tocos do Moji – Toninho Rodrigues, que
foram eleitos pela Assemblei a de
Prefeitos.
Nos onze meses dessa administração
já foram co nquistados avanços
consideráveis, tais como: Ampliação do
número de consul tas em todas as
especialidades, em comparação com o
período anterior, foram oferecidas 25% a
mais de consultas.

Também houve aumento de 20% na
ofert a do número de exames de
ul trassono grafia,
radiografias,
ecodoppler , mamografias, duplexscan,
entre outros, sendo que os serviços de
mamografias agora são realizados em
dois períodos.
Além de tudo isso, aconteceu também
a instalação do Raio X na sede do
Cisamesp que muito facilitou a vida dos
usuários; a implantação dos exames de:
campi met ri avi sual,
endoscopia
di gestiva, hol ter, além de vári os
procediment os
na
área
de
otorrinolaringologia.
Outro fator importante e que vale
ressaltar foi a contratação de novas
especialidades médicas como Urologia,
Dermatologia, Neurologia e Angiologia.
De acordo com o Secretário Executivo,
José Carlos, para uma resposta mais
imediata aos usuários do Cisamesp, foi
criado o setor de distribuição de laudos,
agilizando a entrega de exames.
O transporte também é u ma
preocupação da atual gestão, que com
objetivo de facilitar o deslocamento dos
usuários com conforto e segurança

acrescentou mais três rotas (Bueno
Brandão , Mu nho z e Senador Jo sé
Bento ) as 2 2 rotas já exi stentes,
t o tal i zando agora 25 rot as. O
Presidente Edmilson Andrade, em sua
luta constante na busca de recursos
para o Cisamesp conseguiu junto ao
Go verno do Est ado mai s u m
Microônibus para agregar aos já 23
existentes. “Existem mais rotas do que
Microônibus, por que algumas são
compartilhadas, como por exemplo,
Cachoeira de Minas e Conceição dos
Ouros”, explica Edmilson.
Com seriedade, muito trabalho e
vi são no fu t u ro , o P resi dent e
Edmi lson Andrade e o Secretári o
Executivo, José Carlos de Oliveira,
j u nt ament e co m t o da equ i pe do
Cisamesp, sempre estarão buscando
um serviço de saúde com qualidade,
hu mani zado e efi ci ent e para a
po pu l ação
do s
mu ni cí pi o s
consorciados . “Essa é a nossa maior
meta, a satisfação dos usuários, o que
temos lutado diariamente para que
isso aconteça” finaliza o Secretário
Executivo, José Carlos.

Palestra do Encontro de
Famílias do Cras de
Borda da Mata

Presidente do Cisamesp, Edmilson Andrade

Secretário Executivo, José Carlos de Oliveira

Usuários do Cisamesp na Sede do Consórcio

Borda da Mata vence segunda
eta pa d o qu ad ra ng ular d e
handebol feminino em Socorro/SP
As meninas da equipe de handebol de
Borda da Mata venceram mais uma etapa
do quadrangular do esporte, disputado
no domingo, 24/11/2013, em Socorro/SP.
O torneio do Circuito das Águas Paulista
realizado no Clube XV de Agosto em
Socorro reuniu os times de Amparo,
Pedreira, Borda da Mata e o time da casa.
A primeira etapa do quadrangular
aconteceu em Pedreira no dia 20/10/13
em que Borda da Mata também ficou
com o ouro na final disputada com
Pedreira. As duas pró ximas et apas

serão disputadas em Borda da Mata e
Amparo.
As j o gado ras
f o r a m
a co m pa nh a da s
do
t écni co
Antônio Salgado
e da Diretora de
Esporte de Borda
da Mata e auxiliar
t écnica
da
equi pe, Regi na
Moreira.

Sede do Cisamesp e Microônibus usado para o transporte dos usuários

Anuncie no
Tribuna Popular

Equipe de Handebol Feminino de
Borda da Mata que venceu o
Quadrangular em Socorro - SP
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Farmácia de Minas de Senador
José Bento conta com todos os
medicamentos básicos com
estoque regularizado
Segundo a Farmacêutica Responsável Liliane,
principalmente os para Diabéticos e Hipertensos
A Farmácia de Minas de Senador José
Bento, que atende toda população que
necessita de medicamentos, ou seja,
medicamentos básicos, principalmente
para Hipertensão Arterial e Diabetes,
informa que o estoque está regularizado
e todos pacientes que procuram os
remédios na Farmácia, recebem para
realizarem seu s t ratament os. “A
po pulação está sendo totalmente

CRAS de Senador José Bento promove
palestra sobre Educação Financeira
Aconteceu no dia 19 de novembro, no
CRAS - Cent ro de Referência de
Assistência Social de Senador José
Bento, uma palestra sobre Educação
Financeira, ministrada pela Secretária de
Assistência Social, Valquíria Vieira.

“A Educação Financeira não consiste
somente em aprender a economizar,
co rtar gastos, pou par e acumul ar
dinheiro. É muito mais que isso. É buscar
uma melhor qualidade de vida tanto hoje
quanto no futuro, proporcionando a

atendida com esses medicamentos”, frisa
a Farmacêutica Liliane Cristina do Prado.
Li liane di z ai nda que, al ém dos
medicamentos básicos que o Governo
oferece, a Prefeitura também adquire
ou tros medicament os que são
distribuídos gratuitamente à população,
quando necessário. “Não há falta de
medicamentos na Farmácia e os usuários
sabem disso” enfatiza Liliane.

segurança material necessária para
aproveitar os prazeres da vida e ao mesmo
tempo obter uma garantia para eventuais
imprevistos” frisa Valquíria Vieira e
acrescenta “esta palestra está dentro do
“Projeto Aprendendo com o CRAS”.

Palestra sobre
Educação
Financeira no
Cras de Senador
José Bento

Estoque de
Medicamentos da
Farmácia de
Minas de
Senador
José Bento

Crianças e adolescentes
participam do festival de
esportes do Projeto Integração
em Borda da Mata
O Projeto Integração é um programa
de inclusão social por meio do esporte,
criado há cinco anos pelo Conselho de
Diretos da Criança e do Adolescente de
Bo rda da Mat a. As at ividades
esportivas são desenvolvidas às terças
e quintas-feiras no contra turno escolar
co m crianças e adol escentes do
município. A função inicial era atender
alunos em vulnerabilidade social, hoje,
atende em processo de integração so-

ci al de to da a co mu ni dade
bordamatense.
O festival de esportes reuniu várias
crianças e adolescentes no sábado, 26/
10/2013 para disputa das modalidades
handebol e futsal no Poliesportivo de
Borda da Mata sob o comando do professor de Educação Física, Rodrigo
Tavares e da Diretora do Departamento
de Esportes do muni cípio , Regina
Moreira.

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Participantes do Festival de
Esportes do Projeto
Integração

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de
Borda da Mata, quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa
que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor
estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser
investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão
compromissados logo no início do mês.
Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

5

TRIBUNA POPULAR

Secretaria de Saúde de Borda
da Mata realiza palestra sobre
câncer de mama e DSTs em
confecção do município
O Projeto “Empresa Saudável” da
Secretaria Mu nicipal de Saú de de
Borda da Mata tem o objetivo de levar
informações e prevenir doenças por
mei o de at ivi dades real izadas na
empresas do município. No dia 12/11/
13, as funcionárias da confecção de
pijamas Lua Cheia realizaram exames
preventivos e no di a 14/1 1/13, as
costureiras participaram de palestra
sobre DSTs (Doenças Sexualmente
Transmissíveis) com o enfermeiro Luis
Henrique da Silva e sobre auto exame
do Câncer de Mama com a enfermeira
Silmara Pereira Rodrigues, na sede da
empresa. Apro ximadament e 5 0
mul heres part i ci param e ti raram
dúvidas sobre os temas.
Os funcio nári o s da empresa
Art esanal Teares também j á
participaram das atividades do projeto,
em outubro, realizaram coleta de exame
preventivo, aferimento de pressão e

glicemia capilar, e no dia 17/10/2013,
apenas os fu nci o nári os ho mens
participaram da palestra com a médica
Ro sângel a Ro cha Mo nt ei ro sobre
DSTs. Cerca de 40 homens participaram
do evento.
Entre as atividades propostas pelo
programa municipal de saúde, estão:
campanha de i muni zação do s
colaboradores, acompanhamento de
acidente do trabalho, coleta preventiva
feminina, controle de pressão arterial,
DST, prevenção ao câncer de mama,
prevenção ao câncer de pró stata,
combat e a endemi as, ergono mi a
aplicada ao trabalho (postura, ginástica
l abo ral , mel horias no po st o de
trabalho), acompanhamento social,
aco mpanhament o de pré-nat al e
tabagismo.
Outras empresas do município já
est ão agendadas para receber as
atividades do projeto.

Vem aí...FESTEJA

BOM REPOUSO 60 ANOS
De 07 a 15 de Dezembro
Com Shows todas as noites!
Dia 08 – Henrique e Juliano

Projeto “Empresa
Saudável” da
Secretaria Municipal
de Saúde de
Borda da Mata

Dia 12 – Gino e Geno

E nos demais dias, várias ATRAÇÕES
MUSICAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS
E SHOWS TODAS AS NOITES...
Curta nossa página “Festeja Bom Repouso”

Departamento de Assistência Social
de Borda da Mata recebe Prêmio
Responsabilidade Social 2013
O Di ret o r do Departament o de
Ass i st ênc i a So c i al de Bo rda da
Mata, Benedito Vi eira, recebeu com

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo

Checkup Médico e Cardiológico;
m u i t o e n t u s i as m o a no t í c i a d o
P r êm i o R es po ns ab i l i d ad e So ci al
Risco Cirúrgico.
20 13 , o qual 50 gest ores mu ni ci pais
Exames Cardiológicos:
no
B r as i l
Eletrocardiograma;
r ec e be r a m p el o
empenho na área
MAPA – Monitorização
dur ante o ano
Ambulatorial de
2013.
Pressão Arterial;
O
reco nhecimento é
Holter 24 horas;
dado pela empresa
Ecocardiograma
privada P remi um
e Teste Ergométrico.
Brasil Congressos
Na ci o nai s c o m
ba se
em
documentos e sites oficiais e institucionais. A entrega
da premiação acontece durante o 5º Encontro Nacional
de Secret ário s municipais de Assistênci a Social em
novembro.

Departamento de Esporte de Borda da
Mata promove Jogos Escolares Sub-13
Os Jogo s Escolares Sub-13,
campeonato
organizado
pelo
Departamento Municipal de Esporte e
Lazer de Borda da Mata, começou no dia

12/11/2013. Futsal, handebol e queimada
tripla são os esportes disputados pelos
alunos de até 13 anos da Escola Estadual
Lauro Afonso Megale, Escola Estadual

Dom Otávio Chagas de Miranda Sertãozinho, Escola Estadual Pio XII Cervo e Colégio Nossa Senhora do
Carmo.

- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

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
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Estudantes
atletas que
participam dos
Jogos Escolares
Sub-13 de
Borda da Mata

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
PM de Borda da Mata tira mais uma arma de fogo de circulação
No dia 17 de novembro, a PM de BORDA DA
MATA recebeu denúncia anônima de que um
indivíduo de cor morena, em um cavalo castanho,
durante a tarde, teria escondido um objeto
aparentando uma arma longa, debaixo de uma
árvore próximo a PONTE DE ZINCO. Durante
varredura pelo local, a equipe composta pelos
militares Sargento Junqueira e Soldado Marcelo
logrou êxito em localizar uma espingarda polveira,
marca e calibre desconhecidos, desmuniciada,
pendurada em uma árvore as margens da estrada do bairro Ponte Nova. Diante o
exposto, foi feita apreensão da arma de fogo a qual foi apresentada na Delegacia
local.

Cidadão procura a PM para relatar furto de veículo, porém,
é surpreendido ao saber que sua motocicleta já havia sido
recuperada e autores presos, antes mesmo de relatar o furto
No dia 15 de novembro, a PM da cidade de BORDA DA MATA foi procurada pelo
Sr. J. P. S. relatando que teve uma motocicleta YAMAHA/FAZER YS250, COR PRETA,
PLACA DPO-7050, furtada de seu estacionamento, porém, foi informado que sua
motocicleta já estava recolhida no pátio do Guincho por infração de trânsito, onde
os autores W. S. P. J., 17 anos, desocupado, e Y. D. B., 17 anos, desocupado, já se
encontravam detidos no quartel da PM. Diante o exposto, os menores infratores,
foram conduzidos pelo ato infracional análogo ao crime de furto, sendo encaminhados
à Delegacia de Polícia de Plantão na cidade de Pouso Alegre.

Estelionato através da Internet em Borda da Mata
No dia 18 de novembro, a PM de
BORDA DA MATA/MG, durante
cumprimento de mandado de busca e
apreensão em uma residência no centro
da cidade, foi encontrado no interior
da residência os autores R. B. S., 28
anos, comerciante, e M. C. C., 19 anos,
sendo que estes foram informados da
expedição do mandado de busca e
apreensão autorizado pelo MMº Juiz
De Direito da Comarca de Borda da
Mata. Durante as buscas foram apreendidos os mais diversos tipos de mercadorias,
como aparelhos de som, um televisor grande, perfumes, eletroeletrônicos e
eletrodomésticos diversos, além de uma caixa de sapato, a qual continha em seu
interior a quantia de R$140.134,00 em diversas notas de R$ 50,00 e R$ 100,00, além da
quantia de 46 dólares americanos. No decorrer da operação policial, chegou na
residência o autor J. M. F., 30 anos, motoboy, o qual relatou que estava com uma
entrega para R. B. S, momento em que foi verificado o conteúdo do pacote, onde
foram localizados 02 tabletes de maconha. Ainda durante a ocorrência foram
localizadas também na residência seis sacos de ração de arara de marca Nutropica,
lotes 254 e 269, os quais são produto do estelionato ocorrido na cidade de UBERABA/
MG, conforme Boletim de Ocorrência registrado naquela cidade e enviado para PM
de Borda da Mata. Segundo informações da Polícia Militar de UBERABA para a
obtenção da vantagem ilícita, o autor criava web sites com produtos com preços
atrativos para as vítimas, sendo que ao comprarem em seu site, ele emitia um boleto
bancário para o pagamento do produto, contudo o boleto emitido não era o de sua
loja, pois ele comprava uma outra mercadoria de mesmo valor em uma outra loja
virtual, emitia o boleto e através disso ele falsificava o boleto de sua loja virtual, uma
vez que, alterava o código de barras de seu boleto, assim a pessoa pagava o boleto,
pensando que era o do produto adquirido por ela, mas na verdade pagava a compra
do autor, e o produto era entregue na residência do mesmo. No local do cumprimento
de mandado de busca e apreensão, o autor nos alegou que as mercadorias não
tinham notas fiscais e que algumas delas estavam vindo do Paraguai e que o dinheiro
localizado na caixa de sapato são oriundas das mercadorias compradas e vendidas
sem notas fiscais, ou seja, sem procedência fiscal, vale ressaltar que o autor nos
alegou que exerce a função de vendedor virtual. Diante do exposto os autores foram
presos e encaminhados juntamente com os materiais apreendidos à Delegacia de
Polícia para demais providências.

Tráfico ilícito de drogas
No dia 18 de Novembro, em decorrência da Ocorrência de Estelionato ocorrido na
cidade de Borda da Mata (cumprimento de mandado de busca e apreensão), quando
da realização no interior da residência dos autores R. B. S., 28 anos, comerciante, e
M. C. C., 19 anos, desocupada, momento em que chegou na residência o envolvido
J. M. F., 47 anos, motoboy, de posse de uma caixa lacrada dizendo que queria entregar
a encomenda, indagado pelos militares o que tinha dentro da caixa o mesmo relatou
que seria peça de computador. Diante da suspeição dos militares, na frente das
testemunhas, a caixa foi aberta, sendo encontrado em seu interior dois tabletes
pequenos de substância semelhante à maconha, bem como R$ 30,00 de posse do
autor, que disse ter recebido pelo serviço que presta de moto frete. Indagado o
motoboy disse que tal encomenda foi entregue por um colega seu, que trabalha na
mesma firma de moto frete, o envolvido R. D. S. P., 30 anos, motoboy, o qual foi
localizado na cidade de POUSO ALEGRE. Indagado, este informou que recebeu a
caixa de um cidadão residente na cidade de POUSO ALEGRE. Foi diligenciado no
referido endereço e, ao chegar ao local foi determinado que R. D. S. P fizesse contato
telefônico com o indivíduo que lhe entregou o entorpecente e solicitasse que saísse
da residência. Neste momento, o 1º Ten PM Júlio Alves, que estava do lado do muro
da casa do autor, 28 anos, comerciante, presenciou o mesmo atendendo o telefone e
dizendo para a autora, 28 anos, autônoma, os seguintes dizeres: “alguma coisa deu
errado, acho que o motoboy abriu a caixa”. A equipe policial bateu então na porta da
residência e foi atendida pela autora, que franqueou a entrada dos policiais militares.
Indagado, o autor informou que havia drogas na residência, mas que estas seriam
exclusivamente para seu consumo, indicando que na lixeira do escritório da residência
havia quatro tabletes de tamanhos diversos, de substância com características como
cor e odor semelhante à maconha, e na carteira do autor, a quantia de R$650,00. J. A.
B. C informou que o entorpecente que foi encontrado em sua residência foi adquirido
de um fornecedor residente no estado de São Paulo, que adquiriu a quantia
aproximada de 200 gramas de maconha há aproximadamente 20 dias; que o vendedor
a entregou em sua residência e que pagou R$600,00 pelo entorpecente, que quem
buscou o entorpecente é um motoboy amigo de um conhecido; que o referido
motoboy reside em Pouso Alegre e busca o entorpecente em São Paulo, e realmente
enviou o entorpecente para seu amigo, tendo em vista que este lhe solicitou por
meio de mensagem SMS em seu aparelho celular “Iphone”; Foi realizado contato
telefônico com o chefe de operações do grupo de combate aos crimes cibernéticos
do ministério público de Minas Gerais, sendo-lhe informado o endereço eletrônico
utilizado pelos autores, tendo este informado que inicialmente há indícios de que
os referidos sites sejam utilizados para a prática delituosa, pelo que foram
apreendidos 01 disco rígido marca western digital, com capacidade de 1tb, o qual
encontrava-se instalado na estação de trabalho do autor, 01 pen drive com capacidade
de 08gb, sem marca definida, 01 pen drive Toshiba com capacidade de 08gb, 01 hd
externo marca Samsung com capacidade de armazenamento de 640gb, 01 aparelho
telefônico marca Nokia, segundo o autor era utilizado para tratar do comércio online,
01 aparelho telefônico modelo iphone, 01 hd externo marca seagate com capacidade
de armazenamento de 500gb, 01 ipad 32 gb, 01 notebook Hp, e um aparelho telefônico
samsung galaxy. No endereço dos autores, também encontravam-se o veículo GM
CAPTIVA, e o veículo HYUNDAI AZERA, contudo, apesar de haver indícios de
que tenham sido adquiridos com dinheiro de tráfico e estelionato, não foram
apreendidos para não implicarem em prejuízo para as diligências (indisponibilidade
de guincho). Todos os autores foram encaminhados ao Hospital Municipal de Borda
da Mata, sendo atendidos e encaminhados à Delegacia de Policia, sendo preservadas
suas integridades físicas e mentais, juntamente com os materiais apreendidos, onde
foi ratificado o flagrante em desfavor do autor J. A. B. C.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG
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Conselho Tutelar de Tocos do Moji é
contemplado com um veículo novo
O Conselho Tutelar de Tocos do
Moji, com o apoio do Deputado Federal do PT, Odair Cunha e do PT do
Muni cí pio , recebeu no mês de

novembro um novo veículo, que é um
Pálio Weekend. De aco rdo com o
prefeito Toninho Rodrigues esse carro
servirá para agilizar ainda mais os

serviços e ele aproveita para agradecer
ao Deputado Odair Cunha e o PT de
Tocos do Moji, nas pessoas de Wilsa,
Rubinho e Olavo.

A Prefeitura de Tocos do Moji criou a
Lei nº 588/2013, que autoriza o Executivo
a premiar os 10 primeiros lugares na
decoração e ornamentação natalina de
suas residências ou comérci os,
atendendo ao tema proposto.
A escolha dos vencedores ocorrerá
através de votação de uma comissão
julgadora a ser instituída por meio de
Decreto Municipal e no dia 29 de
dezembro, aniversário do município, será
divulgado o resultado e entregue a
premiação.
Para o prefeito Toninho Rodrigues, o
objetivo primordial é despertar o interesse da população na realização de
decorações e ornamentações natalinas,
visando o embelezamento no período
das festas comemorativas do Natal,
sendo a premiação, um incentivo, que
oco rrerá so b a Coordenação do
Departamento de Cultura e Turismo.

Entrega do carro
pelo Prefeito
Toninho Rodrigues
aos Conselheiros
Tutelares

Tocos do Moji recebe mais um veículo
da Secretaria Estadual de Saúde
A P refei tu ra de Tocos do Moj i
recebeu neste mês de novembro mais
um veículo da Secretaria Estadual da
Saúde. Segundo o prefeito Toninho
Rodrigu es, esse veí cu lo fo i
consegu ido at ravés do Depu t ado

Tocos do Moji institui
“Concurso 2013 de Decoração e
Ornamentação Natalina” com o
tema “Natal Luz, Amor e Paz”

Estadual, Tiago Ulisses e será utilizado
para o transporte de pacientes, claro,
dando mais conforto e segurança, por
ser um carro novo.
O veículo é um Sandero da marca
Renaul t e o P refeit o agradece ao

Deputado Tiago Ulisses pelo empenho
e dedicação para com a população de
Tocos do Moji e conseguir mais este
benefício. “Muito obrigado, agradeço
em nome do povo de Tocos do Moji”,
finaliza Toninho Rodrigues.

Para o julgamento serão analisadas
algu mas regras básicas como : a
ornament ação deve ser lu minosa e
típica do período de Natal; deve ser
em local com boa visibilidade; deverá
ser na área urbana da cidade e nos
Distritos dos Fernandes e Sertão da
Bernardina.
Os interessados em se inscreverem,
deverão procurar a Prefeitura desde o
dia 18 de novembro até 20 de dezembro
das 8h às 11h e das 13h às 17h e lá
obter mais informações sobre o concu rso. A Comi ssão avali ado ra vai
visitar os inscritos entre os dias 21 e
27 de dezembro.
A premiação será: 1º - uma lavadora
de roupas 12 kg; 2º - uma TV de LED
32’; 3º - um refrigerador de 252 litros;
4º - um fogão de cinco bocas; 5º - um
microondas 30 litros; e do 6º ao 10º
lugar – um DVD player.

Morro dos Borginhos em Tocos
do Moji está sendo manilhado
para receber calçamento
A Prefeitura de Tocos do Moji está
colocando manilhas no Morro dos
Borginhos, preparando-o para o
calçamento em bloquetes que será feito

brevemente com recursos conseguidos
pelo Prefeito Toninho Rodrigues do
Programa “Pró-município” do Governo
do Estado.

Vice-Prefeito Zé
Armando nas obras do
Morro dos Borginhos

Prefeito Toninho Rodrigues com o novo carro da Secretaria Municipal de Saúde

“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.

Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias
vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG

Tel.:3445-3706
Atendemos também em Tocos do Moji

(Próximo ao Centro Médico)

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
ultoria
s
OAB/MG 107.598
n
o
C
e
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata
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Quase 1. 10 0 M ini s tros Extraordinários da Comunhão
Eucarística participação de concentração em Borda da Mata
Cerca de 1 .10 0 Mi ni st ro s
E xtrao rdi nário s da Co mu nhão
Eucarística participaram no dia 15 de
novembro da primeira Concentração
E u carí sti ca
organi zada
pel a
Arqui di ocese de Po uso Al egre. O
encontro ocorreu em Borda da Mata,
na Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
O dia de oração e confraternização
fo i o rgani zado pela “Assessori a
Arquidiocesana dos MECE’s”, que
envolveu 150 pessoas e marcou o
encerrament o do Ano da F é na
Arquidiocese de Pouso Alegre com a
participação de 45 paróquias. Feita a

acolhida aos setores pastorais e depois
de um deli ci oso café, to do s
parti ci param de u m mo mento de
formação com Monsenhor Vonilton
Augusto Ferreira. Depois, os Ministros
participaram de uma procissão e de uma
Adoração ao Santíssimo Sacramento.
Já no período da tarde, um momento
de partilha das experiências e também
de animação, para às 15h, a participação
da Eucaristia na Basílica, presidida pelo
Monsenhor Vonilton e concelebrada
por alguns padres de outras paróquias.
PASCOM

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada(Jump, Kangoo-Jump e
Zumba),Musculação e Alongamentos com bolas.
Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Concentração
Eucarística em
Borda da Mata

Atenção a Saúde do Homem já é
referência em Senador José Bento
No mês de novembro, em que acontece
a Campanha “Novembro Azul” que
co nsiste em prevenir o câncer de
próstata, em Senador José Bento, não
foi novidade para os profissionais da
saú de, pois a conscient ização dos
homens do município é muito grande e
desde que, há dois anos, foi contratado
um Urologista para atender na cidade,

os homens aproveitaram a oportunidade
e desde então, vem fazendo os trabalhos
de prevenção normalmente e recebido o
acompanhamento da Secretaria de Saúde.
“Graças a Deus, não temos problemas
com isso aqui em Senador José Bento,
pois os homens estão muito conscientes
da importância da prevenção”, comemora
a Secretária de Saúde, Renata Fernandes.

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.
Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
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Soldado da PM que representa Tocos do Moji
vence 1ª Corrida das Águas em Águas de Lindóia – SP
No dia 16 de novembro, aconteceu a “1ª Corrida das Águas” na cidade de Águas de Lindóia - SP, em comemoração ao 75º aniversário da cidade.
O evento contou com a participação de mais de 300 atletas dos estados de Minas Gerais e São Paulo.
O Soldado Ricardo Brant, da Polícia Militar que representa Tocos do Moji, completou o percurso de 10km com recorde pessoal em 35 minutos e vindo a ser o campeão
da categoria. Ao subir no pódio de premiação fui anunciado como atleta da cidade de Tocos do Moji/MG, o troféu foi entregue pelo prefeito da cidade, Antonio Nogueira.

CRAS de Bom Repouso realiza
“Oficina de Pintura”
A Oficina – Curso: “Pintura”, que é
ofertado no CRAS Prefeito Sebastião
Ilto de Andrade, de Bom Repouso, tem
por objetivo criar oportunidades de
desenvo l vi ment o
hu mano ;
socialização; inserção social; forma de
i nclu são
produ t i va
para
a
emancipação da cidadania, gerando
uma fo nte de renda a mais para a
família; melhorar a sua qualidade de
vi da, capacit ando para geração de
renda e complementar ao beneficio
so ci al do P BF das famí l i as

be nefi ci ar i as o u não qu e est ão
sendo assist idas e aco mpanhadas
pelo PAIF (Serviço de proteção e
atendimento integral á Família) no
CRAS.
O Cu rs o é o fe rt ad o e m do i s
módulos:
1º modul o iniciantes – 1ª fase,
módulo iniciantes intitulado: “A arte
e pintu ra co mo fo co de i nclu são
produtiva”, participantes iniciam e
no decorrer do curso aprendem a
arte da pintu ra em tecido.

2º modulo avançado – 2ª fase módulo
avançado intitulado: Oficina Criação –
“fruto das mãos”, neste módulo as
participantes já passaram de iniciantes e
co m a supervisão e ori entação da
educadora, Professora de Arte e Pintura,
Maura da Costa, i rão produzir e
co nfeccionar suas peças para
comercialização.
Os interessados podem procurar o
CRAS que fica na Rua Quinzi nho
Brandão 260 , ao lado da Rádio
Comunitária ou pelo telefone: 3461-1239

Festa de São Benedito e Nossa
Senhora do Rosário em Bom Repouso
Os festeiros Arnaldo Fázio e família;
Cristiano de Oliveira e Elisangela C.
de Freitas Oliveira; José Rodrigues e
Luciana Aparecida da Costa; Ronivaldo
Morais e família agradecem a todos
que colaboraram com a tradicional
F esta, em Bom Repo u so , de São

Benedito e Nossa Senhora do Rosário
que aconteceu entre os dias 14 a 17 de
novembro.
“O meu muito obrigado e que São
Benedito e Nossa Senhora do Rosário
i nt erceda por to do s vocês”, di z
Arnaldo Fázio.

Alguns momentos da
tradicional festa
em Bom Repouso

Oficina de pintura
no Cras de Bom
Repouso

RESTAURANTE RECANTO DOS PÁSSAROS
Local em meio a natureza, onde se saboreia a
verdadeira comida mineira. Contamos ainda
com Rancho em meio a lagoa, redes para o
descanso, além de área de Camping e ótimo
estacionamento gratuito. Funcionamos de
Terça a Domingo. Preparamos leitão a
Pururuca e outros pratos especiais, basta
ligar com antecedência que preparamos
tudo com maior carinho.
Telefones (35) 9831-5321 ou 9946-3437

Rodovia Tocos do Moji/ Borda ao lado da
Igreja Santa Luzia, 3Km de Tocos do Moji

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG
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Secretaria de Saúde de Senador José Bento é
transferida da UBS para prédio da Prefeitura
A Secretaria Municipal de Saúde de
Senador José Bento se encontra em novas instal ações. Agora, ela foi
transferida da Unidade Básica de Saúde
para o prédio da Prefeitura, ao lado.
De acordo com a Secretária, Renata
Fernandes, essa mudança visa facilitar
o atendimento aos pacientes pelos
funcionários de sua Secretaria, já que
são muitos os serviços burocráticos.
A nova Secretaria está com três salas
equipadas para atender a população.

Vários cursos gratuitos são
oferecidos através do Pronatec
em Senador José Bento

Novas
instalações
da
Secretaria
da Saúde

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição Lei nº 028/2013.
“DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DOS SÍMBOLO/VENCIMENTO DO ANEXO I, DA LEI Nº 1.815 DE 09 DE ABRIL
DE 2013.”
Art. 1º - Substitui-se o Símbolo/Vencimento do Anexo I da Lei 1.815/2013, para o cargo de Coordenador de Manutenção
e Conservação das Vias Urbanas e Rurais, conforme tabela anexa.

Nu ma parceri a da P refei tura de
Senado r Jo sé Bento , Senac Minas,
Pronat ec e Secret aria Mu nici pal de
As si s t ên ci a So ci al , o P ro nat ec
oferece vário s cu rsos gratui tos no
m u n i c í p i o . “Apr o v ei t e e st a
oportunidade”, diz Valquíria Vieira,
da Secret aria de Assi stênci a Soci al.
É uma das maio res iniciati vas de
d es en vo l v i m en t o da e du ca çã o

profissional e tecnoló gica no
Br asi l . P ara i s so , co nt a co m o
apo i o e a expert ise do Senac em
p r o m o ve r
capaci tação
e
qu ali fi cação pro fi ssi onal por meio
da ofert a de cu rso s em di versas
modali dades.
Os alu nos qu e parti ciparem do
cursos receberão R$ 2,00 por ho ra/
aul a.

Alunos da Escola Municipal
Professora Maria da Costa
Ferreira de Senador José Bento
realizam no mês de outubro
as avaliações do SIMAVE

Art. 2º - Esta Lei entra vigor da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Borda da Mata, 04 de outubro de 2013.

Proposição Lei nº 030/2013.
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
Art. 1° - Fica criado o cargo de provimento em comissão discriminado no Anexo I dessa Lei.
Art. 2º - Fica instituído como nível de vencimento do cargo em comissão ora criado, conforme o disposto no Anexo II.
Art. 3º - Ficam definidas as atribuições do cargo em comissão conforme anexo III desta Lei.
Art. 4º - Extinguem-se o cargo de Servidor Municipal de Nível Superior - Direito (VE – 009), criado pela Lei nº 1.609/2010.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 04 de outubro de 2013.
HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL

ANEXO III
Descrição das atribuições dos cargos em comissão
Cargo: Assessor Juridico Municipal
Requisito para investidura: Ensino Superior e Registro Regular junto a OAB/MG
Recrutamento: O cargo é de livre nomeação do Prefeito Municipal
I.
Exercer a Assessoria, de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal;
II.
Assessorar, assistir e acompanhar o desenvolvimento de programas, projetos e serviços nas áreas de fazenda,
ação social, educação saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico entre outras áreas;
III.
Emitir parecer técnico;
IV.
Definir natureza jurídica da questão apresentada, coletando informações, pesquisando sobre o assunto,
interpretando a norma jurídica, escolhendo a estratégia da atuação e expondo as possibilidades de êxito;
V.
Estudar e redigir minutas de projetos de leis, decretos, atos normativos, atos administrativos, convênios e
termos administrativos bem como documentos contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais;
VI.
Acompanhar o andamento dos processos em todas as suas fases, para garantir seu trâmite legal até a decisão
final;
VII. Estudar questões e interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a consultas dos Secretários
e Prefeito municipal ou quem por eles indicados;
VIII. Prestar assessoramento jurídico aos Conselhos municipais, analisando as questões formuladas e orientando
quanto aos procedimentos cabíveis;
IX.
Manter contatos com órgãos judiciais, do ministério Público e com serventuários da Justiça de todas as instâncias;
X.
Participar da elaboração, planejamento, desenvolvimento e avaliação de serviços e benefícios estabelecidos na
LOAS e de programas e projetos da Prefeitura que objetivem ações para públicos específicos da sociedade, tais como
crianças e adolescentes, idosos, famílias;
XI.
Orientar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
XII. Executar outras atribuições afins.

O Sistema Mineiro de Avaliação da
Educação Pública (SIMAVE) tem por
finalidade contribuir para a efetivação
de uma educação de qualidade nas
escolas do Estado.
O Sistema de Avaliação do Estado
de Minas Gerais é hoje um dos mais
conso lidados do país, tornando-se
referênci a para ou tro s estado s
brasileiros e até mesmo outros países,
que const ant emente envi am seu s
técnicos para estudar os instrumentos,
metodologia e logística do SIMAVE.
As avali açõ es do P ro grama de
Avaliação Rede Pública de Educação
básica (PROEB), do qual participam os
alunos do 5º e 9 º anos do Ensino
fundamental e 3º ano do Ensino Médio
tem o objetivo de fornecer subsídios
ao Governo Estadual para tomada de
decisões relativas às políticas públicas
e às escolas para a reflexão quanto ao
direcio namento de suas práti cas
pedagógicas.
O P ro grama de Avali ação da
Al fabeti zação (P ROALFA), busca

avaliar a capacidade de leitura e escrita,
interpretação e síntese dos estudantes
ao final do ciclo da alfabetização,
configurando-se como um importante
i nstrument o para o E st ado e
Municípios.
Neste ano de 2013, a aplicação destas
avaliações foram nos dias 29 e 30 de
outubro, em todas as escolas estaduais
e municipais.
Segundo o diretor da Escola, Ednaldo
Josmar da Silva foi muito importante
que o s alu no s não dei xaram de
participar e fizeram a prova com muito
carinho , poi s o resu lt ado de seu
empenho pode trazer muitos benefícios
para a escol a e t ambém para a
comunidade. “Professores incentivaram
seu s al uno s a part ici parem das
avaliações e fizeram o trabalho da
mel ho r manei ra, po rqu e estavam
preparados para reali zá-las co m
sucesso. Pais, não permitiram que seus
filhos faltassem às aulas nestes dias,
poi s est e é u m mo mento mu it o
importante’ conclui o Diretor Josmar.

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331
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