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TRIBUNA  POPULAR
BORDA DA MATA, BOM REPOUSO, TOCOS DO MOJI, SENADOR JOSÉ BENTO

São os votos do Tribuna Popular

Hospital Afonsina Reis Megale anuncia paralisação
das atividades e Prefeitura de Borda da Mata solicita
entrega do prédio para assumir atendimento

A direção do Hospi tal Geriátrico
Afonsina Reis Megale e Lar Irmã Maria
Augusta informou à Secretaria Municipal
de Saúde de Borda da Mata, por meio de
ofício , a paralisação das atividades
hospitalares em 31/12/2013 e que à partir
desta data, apenas o asilo funcionará no
local.

No entanto, o Prefeito Edmundo Silva
Junior respondeu ao referido ofício
solicitando a entrega do local onde está o
Hospital para que a Prefeitura assuma as
atividades hospitalares, uma vez que a área
onde estão as dependências do local foi
doada pelo município para ser utilizado pelo
bem público, de acordo com a Lei 596/1972.
O prefeito pediu 10 dias para que o Hospi-
tal desse uma resposta e até o fechamento
desta edição, a Direção do Hospital não
havia se manifestada. O Tribuna Popular também tentou entrar em contato com o Hospital, mas não obteve retorno.
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Prefeito de Senador José Bento
assina convênio do Pró-município
no valor de 350 mil reais

Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, Prefeito Flávio e
Secretário de Estado, Bilac Pinto
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Materiais recicláveis e dez mil lâmpadas dão o
clima de Natal na praça central de Bom Repouso
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Tocos do Moji assina 39
contratos do Programa

Nacional de Habitação Rural

Pessoas que assinaram o contrato através
 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
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Borda Mata é beneficiada pelo Deputado Federal Geraldo
Thadeu com um caminhão no valor de 146 mil reais
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 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.
Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

A felicidade reina neste negócio porque é Natal e
porque temos clientes especiais como você. Nós

sempre tentamos fazer o melhor para você, e por isso
damos-lhe o melhor. Em dias como este, nós
expressamos nossos melhores sentimentos.

Tenha um Feliz Natal Cliente Amigo são os votos da
Drogaria e Manipulação Santa Izabel do

Carlinhos Cobra

Prefeito de Senador José Bento Flávio participa de
solenidade de assinatura de convênio de 500 mil
reais do Governo do Estado para  com a Amesp
Com o objetivo de fortalecer ainda

mais a cidade de Senador José Bento,
o Prefeito Flávio de Souza Pinto viajou
no  mês de novembro até a cidade
administrativa em Belo Horizonte em
busca de novos recursos para o
município.

Durante sua visita, Flávio participou
da solenidade de assinatu ra de um
convênio no valor  de 500 mil reais que

o  Governador de Minas Gerais,
Antônio Anastasia repassou para
associações micro rregionais de
municípios, no caso a Amesp de Pouso
Alegre, na qual estava representada
pela Presidente e Prefeita de
Inconfidentes, Rosângela Maria
Dantas.

Segundo o Prefeito Flávio , este
recurso deverá ser usado para comprar

máquinas e equipamentos, e no seu
caso, principalmente para melhorar
ainda mais as est radas ru rais do
município.

Durante a visita, Flávio aproveitou
para encontrar com o  Depu tado
Estadual Adalclever para agradecer o
que ele já tem feito por Senador José
Bento e também solicitar mais recursos
para o seu município.

Adalclever e Flávio Flávio com a Presidente da Amesp na assinatura do convênio

PSF de Senador José Bento realiza festa de
confraternização aos participantes das

reuniões mensais do Programa
No dia 28 de novembro, a equipe do

Programa de Saúde da Família (PSF) de
Senador José Bento realizou, com o
Grupo de pessoas que frequentam as
reuniões da saúde mensalmente, uma
festa de confraternização de final de
ano.

Na festa, foi servido um delicioso
coquetel de café da tarde, muito elogiado
pelos participantes e na oportunidade, a
equipe aproveitou para desejar a todos
um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de
felicidades e também agradecer por eles
fazerem parte da vida dessas pessoas

com tanto carinho. “Esperamos poder
comemorar ainda muito e muitos anos
juntos com esta confraternização e que
em 2014, todos possam participar dessas
reuniões mensais tão importantes para
os cuidados com a saúde” encerrou a
enfermeira do PSF, Joyce.

Festa de
Confraternização
dos participantes

das reuniões
mensais do PSF

Prefeito de Senador José Bento assina convênio
do Pró-município no valor de 350 mil reais

No dia 06 de dezembro, o prefeito de
Senador José Bento, Flávio de Souza
Pinto, esteve em São João del  Rey, onde
assinou com o Governo do Estado o

convênio Pró-município, em que o
município receberá o valor de 350 mil reais.

Segundo o prefeito Flávio, essa verba
será de 110 mil reais para calçamento do

Loteamento Fernando Cortez e os
outros 240 mil reais serão de um
caminhão compactador para coleta de
lixo.

Câmara Municipal de Borda
da Mata começa construção de

rampa de acesso ao plenário
O presidente da Câmara de Borda da

Mata, Herbert Nilson de Toledo, deu
início no mês de novembro, na
construção da rampa de acesso ao
Plenário da Câmara de Vereadores pela
Avenida Wilson Megale. Segundo
Herbert, agora que o terceiro piso da
Rodoviária ficou em definitivo para a
Câmara, muitas melhorias terão que ser

feitas no local. No momento, a mais
importante é a rampa de acesso, já que
devido a chegada ser somente pelas
escadas, muitos não tinham acesso
por alguma dif icu ldade. “Tenho
certeza que é uma obra de suma
importância para o povo  e para o
Legislat ivo de Borda da Mata”,
completa o Presidente.

Construção da nova rampa
de acesso à Câmara de

Borda da Mata

Secretaria de Saúde de Borda da
Mata realiza cerca de três mil
exames laboratoriais por mês

A Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata tem convênio com o
Laboratório Analysis para realização de
exames laboratoriais. Todas as demandas
de pacientes são encaminhadas a este
laboratório. Cerca de três mil exames são
realizados por mês. Em agosto, 2.471
exames foram feitos. Em setembro, a
demanda foi de 3.279 exames. No mês de
outubro, 2.616 receitas foram atendidas
e em novembro, o laboratório realizou
2.726 exames.

Além destes, os exames de imagem
realizados por intermédio de outros
convênios em Pouso Alegre totalizaram
166 em novembro, com média mensal de
138 exames por mês.

Pacientes que precisam de consultas
com médicos cujas especialidades não
existem no Centro Médico do município
são encaminhados para o Consórcio
Cisamesp em Pouso Alegre. Em média,
128 pacientes passam em consulta pelo
consórcio, por mês.

Centro
Médico
Municipal

Prefeito Flávio ao lado do Vice Governador Alberto Pinto Coelho e o Secretário de Estado, Bilac Pinto
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Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Borda Mata é beneficiada
pelo Deputado Federal Geraldo
Thadeu com um caminhão
no valor de 146 mil reais

A cerimônia de assinatu ra de
convênios aconteceu em Poços de
Caldas no dia 02 de dezembro e contou
com a presença de um representante do
Deputado Federal Geraldo Thadeu que
esteve em missão oficial ao Uruguai,
também representando o Brasil no
Mercosul.

 O Deputado Federal Geraldo Thadeu
(PSD-MG) está concluindo as emendas
parlamentares para 2014 em apoio às
prefeituras da sua base de trabalho na
região do sul e sudoeste de Minas. O
parlamentar considera o  período
importante para o planejamento das
obras e ações do ano que vem e também
comemora com os prefeitos de diversas
cidades a assinatura de convênios com
a Caixa Econômica Federal para o
repasse de recursos conseguidos por
ele por meio de emenda parlamentar
individual para projetos específicos de
cada município.

Receberão os recursos por meio da
atuação de Geraldo  Thadeu em
atendimento  à so lici tação  das
prefeituras as seguintes cidades:

Borda da Mata (R$  146  mil  –
caminhão); Cabo Verde (R$ 282 mil – 2
pás carregadeiras); Guaranésia (R$ 255
mil – reforma praças); Muzambinho
(R$ 253 mil – construção quadras
poliesportivas);  Santa Rita de Caldas
(R$ 253 mil – reforma Complexo José
Milton Martins) e Poços de Caldas (R$
279 mil – reforma ponto turístico Fonte
dos Amores).

Para Geraldo  Thadeu é mui to
importante apo iar o s prefeitos em
benefício da população. “Sabemos
das di ficuldades da administração
municipal, por isto tenho trabalhado
de forma a atender à solicitação dos
prefeitos em projetos de relevância
para nossa gente”, comentou  o
Deputado.

Deputado Federal
Geraldo Thadeu

Hospital Afonsina Reis Megale anuncia paralisação
das atividades e Prefeitura de Borda da Mata
solicita entrega do prédio para assumir atendimento

A direção do Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale e Lar Irmã Maria
Augusta informou à Secretaria Munici-
pal de Saúde de Borda da Mata, por meio
de ofício, a paralisação das atividades
hospitalares em 31/12/2013 e que à partir
desta data apenas o asilo funcionará no
local.

Diante desta decisão, a Secretária Mu-
nicipal de Saúde, Nádia Maria dos Santos
Pádua, informa que todas as demandas
de internações de Borda da Mata serão
encaminhadas ao município de referência
e nenhum paciente ficará sem
atendimento.

No entanto, o Prefeito Edmundo Silva
Junior respondeu ao referido ofício
solicitando a entrega do local onde está
o Hospital para que a Prefeitura assuma
as atividades hospitalares, uma vez que
a área onde estão as dependências do
local foi doada pelo município para ser

utilizado pelo bem público, de acordo
com a Lei 596/1972, bem como as
instalações foram construídas e muitos
equipamentos adquiridos com repasses
públicos federais, estaduais e municipais
ao longo destes anos de funcionamento.

Até o fechamento desta edição, 08/12/
13, a direção do Hospital não havia se

pronunciado sobre o ofício enviado
pelo prefeito, pois o prazo de resposta
indicado no documento era de 10 dias a
contar do dia 05 de dezembro de 2013.
O jornal Tribuna Popular tentou entrar
em contanto com a Direção do Hospital
no dia 06/12/2013, mas não obteve re-
torno.

Hospital
Geriátrico
Afonsina Reis
Megale

Na tarde de 18/12, acontece  a última
edição  de 2013  do  bingo do Cras
Sebast iana Marques, na sede da
Guarda Mirim Irmã Martha em Borda
da Mata, às 15h.

Encontro da Terceira Idade do
Cras Sebastiana Marques encerra

atividades de 2013 no dia 18/12
O bingo acontece uma vez por mês e reúne

dezenas de senhoras para divertir e socializar.
Os prêmios singelos oriundos de doações
são simbólicos, pois o objetivo do encontro
é a socialização entre os participantes.

Obras da Praça São Judas Tadeu em
Borda da Mata é concluída

A Pr a ç a  Sã o  J u da s  Ta de u ,
c o ns t r u í da  pe la  P r e fe i t u r a de
B o r da  da  Ma t a  no  ba i r r o  Sã o
Judas, em frente à Igreja do  bairro
r e c ebe u  o  me s m o  p r o j e t o

urbaníst ico das praças centrais do
município e dos distritos, no entanto,
faltava a fonte para a obra ser finalizada.

No mês de dezembro de 2013, as
obras de finalização da fonte foram

i n i c i a d a s  c o m  p r e v i s ã o  de
término  no  mesmo mês. Assim, o
bairro  São  Judas tem conclu ído
u m  l o c a l  de  l a z e r  p a r a  o s
moradores.

Encerramento do Encontro da Terceira Idade no CRAS

Praça do bairro São Judas Tadeu

Feliz Natal e Feliz 2014!!!
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500

A sua melhor opção
 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Alvarina Pereira Cintra,45  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

“Entender o verdadeiro significado do Natal é vivenciar o
nascimento do Salvador todos os dias de nossa vida.”

 (Luis Alves)

Sugestões de presentes para o Natal: Para
seu inimigo, perdão. Para um oponente,
tolerância. Para um amigo, seu coração.

Para um cliente, serviço. Para tudo,
caridade. Para toda criança, um exemplo

bom. Para você, respeito. Feliz Natal e
Próspero Ano Novo, são os votos da

Câmara Municipal de Senador
José Bento a todos Bentenses.

Formatura - Medicina

No dia 13 de novembro, Bruno Andrade Pereira, filho do Ex-prefeito de
Tocos do Moji, Antonio Rosário Pereira e de Dona Maria de Fátima,

formou-se em Medicina pela  Universidade de São Paulo – USP.
Seus pais e os irmãos, Fábio e Camila estão orgulhosos

por mais esta conquista de sua vida.
Parabéns Dr. Bruno e muito sucesso em sua carreira profissional!!!

Coreto de Borda da Mata será
inaugurado no dia 22/12/13

Localizado na Praça Antônio Megale,
Centro de Borda da Mata, o Coreto vai
ser inaugurado na noite de 22/12/2013,
a partir das 20 horas, com três atrações:
Coral da Oficina de Lazer, Cultura e
Iniciação Profissional; Coral da Basílica
Nossa Senhora do Carmo e Banda Lira
Bordamatense.

O local terá apresentações aos
sábados e domingos e vai receber
disseminadores da cultura brasileira em
suas mais diversas manifestações com

o intui to de ampliar o acesso dos
cidadãos às músicas, poesias, peças
teatrais, histórias que contemplem a
cu ltura brasileira em toda a sua
diversidade étnica e regional para a
permanente construção da memória cul-
tural brasileira.

Com as apresentações de cunho cul-
tural, busca-se estimular a reflexão sobre
a cultura e o pensamento brasileiros e,
contribuir para a afirmação da cultura
como direito social básico do cidadão.

Crianças da Creche e Cemei
participam de coroação na
Basílica em Borda da Mata

As crianças da Creche Madre Tereza
de Saldanha e do Cemei Professora Ana
Cabral  dos Santos participaram da
coroação na Basílica Nossa Senhora do
Carmo na missa do dia 05/12/2013,
celebrada pelo cônego Edson Oriolo.

Esta missa iniciou o tr íduo  em
comemoração aos oito anos de elevação
da Matriz à Basílica Menor. Em 2005, a
igreja Matriz foi elevada a Basílica pelo
Papa Bento XVI. O título confere “uma
qualidade moral que infunde respeito,

elevação, nobreza e autoridade, tributada por
merecimento. A dignidade é o fundamento e
a razão do título” de acordo com o site oficial
da Basílica do Carmo de Borda da Mata,
basilicadocarmo.org.br. Nossa Senhora do
Carmo é a padroeira do município.

Que neste Natal, eu possa lembrar dos que vivem em guerra, e fazer por eles uma
prece de paz. Que eu possa lembrar dos que odeiam, e fazer por eles uma prece
de amor. Que eu possa perdoar a todos que me magoaram,  e fazer por eles uma
prece de perdão. Que eu lembre dos desesperados, e faça por eles uma prece de
esperança. Que eu esqueça as tristezas do ano que termina, e faça uma prece de
alegria. Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor, e faça por

ele uma prece de fé. Obrigado Senhor, por ter alimento, quando tantos passam o
ano com fome.  Por ter saúde, quando tantos

sofrem neste momento. Por ter um lar, quando
tantos dormem nas ruas. Por ser feliz, quando

tantos choram na solidão. Por ter amor,
quantos tantos vivem no ódio. Pela minha paz,

quando tantos vivem o horror da guerra.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo, são

 os votos a toda população
de Senador José Bento do

Prefeito Flávio de Souza Pinto.

Coreto na Praça Nossa Senhora do Carmo

Veja abaixo como foi a Coroação:
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“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
(Próximo ao Centro Médico) Tel.:3445-3706

Atendemos também em Tocos do Moji

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
“A sua casa é a nossa causa!”

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

“Feliz Natal a todos os nossos amigos e clientes.
Você faz esse negócio crescer a cada dia.

Esperamos estar sempre juntos e desejar a você
muitas vezes mais Felicidade.”

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

Obrigado por confiar em nossos produtos. Nós aqui
trabalhamos sempre pensando no melhor para você,

 e nesta data tão especial, queremos agradecer você nosso
cliente especial. Um Feliz Natal e Próspero Ano

 Novo a todos os nossos clientes!!!

RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

“De nada adianta o Cristo nascer mil vezes em Belém se ele não
nasce no coração do homem também.” (V.M. Samael Aun Weor)

Que é o Natal? É a ternura do passado, o valor do
presente e a esperança do futuro. É o desejo mais
sincero de que cada xícara se encha com bênçãos
ricas e eternas, e de que cada caminho nos leve à

paz. Boas Festas!!! São os votos da Câmara
Municipal de Tocos do Moji a toda população.

Há mais, muito mais, para o Natal do que luz de
vela e alegria; É o espírito de doce amizade que
brilha todo o ano. É consideração e bondade, é a
esperança renascida novamente, para paz, para
entendimento, e para benevolência dos homens.

Feliz Natal e Próspero Ano
a todos tocosmojienses!!!

Toninho Rodrigues – Prefeito
Zé Armando  - Vice- Prefeito

Materiais recicláveis e dez mil lâmpadas dão o
clima de Natal na praça central de Bom Repouso

Na maior Festa de todos os tempos de Bom Repouso, que é o Festeja Bom Repouso – 60 anos de emancipação política, a equipe do CRAS da cidade fez questão de participar efetivamente. Para isso, há
algum tempo, usando materiais recicláveis vem preparando um belo enfeite de Natal que foi colocado na praça principal da cidade, que é a Coronel Ananias de Andrade.

Para chamar atenção, não só dos munícipes, mas também de turistas que vão participar da grandiosa Festa de Aniversário da Cidade, além dos materiais recicláveis que estão usados pela primeira vez
nos enfeites de Natal, foram instaladas cerca de 10 mil lâmpadas, dando um colorido todo especial à praça, encantando os visitantes e deixando a população contagiante com o  clima de Natal.

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Borda da Mata participa de Festival de Handebol em Congonhal
No dia 01/12/2013, quatro equipes de Borda da Mata participaram do Festival de Handebol em Congonhal acompanhados

da Diretora do Setor de Esportes, a professora Regina Moreira e do auxiliar técnico, professor Luizinho Cassemiro.
Handebol Masculino | Alunos nascidos em 1999/2000
Placar: Borda da Mata 11 x 14 Congonhal
Handebol Masculino | Juvenil 18 anos
Placar: Borda da Mata 21 x 21 Congonhal
Handebol Feminino | Alunas nascidos em 1999/2000
Placar: Borda da Mata 18 x 15 Congonhal
Handebol Feminino | Sub 13
Placar: Borda da Mata 07 x 06 Congonhal

Festival de Handebol em Congonhal

A próxima edição do
Tribuna Popular será
no dia 15 de janeiro
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

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

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

O Natal evidencia sentimentos que devem ser
cultivados em nosso cotidiano: solidariedade,

compaixão, perseverança e fé. Tais sentimentos são
imprescindíveis em nossas vidas, principalmente
no bem estar e convivência da família em seu lar.

Sendo a população bom-repousense a nossa
família, e essa maravilhosa cidade o nosso lar,

queremos agradecer a confiança e dizer que
continuaremos com  perseverança  nosso trabalho,
sendo solidários a cada cidadão para que juntos e
com muita fé possamos fazer com que essa família

e esse lar se tornem cada vez mais
acolhedores e abençoados.

Com esses sentimentos desejamos a todos

Feliz Natal.

Edmilson e Messias

Polícia Militar de Borda
 da Mata recebe elogio e
reconhecimento do belo

serviço prestado na prisão
 de estelionatários virtuais

Foragido da Justiça
é recapturado no
Distrito do Cervo

No dia 29 de novembro, a PM da
cidade de Borda da Mata, durante
patrulhamento, no Distrito do Cervo,
logrou êxito em localizar/ recapturar
o autor C. A. L. S., o qual possuía em
seu desfavor um mandado de prisão
e se enc ontrava na si t uação  de
fo ragido. O mesmo possui várias

passagens por furto e havia grande
número  de reclamaçõ es dos
moradores do  C ervo . Dia nte o
exposto o autor foi preso, passado
por at endimento  mé dico  e
posterio rmente conduzido  até a
Delegacia de Polícia local para demais
providências.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Feliz Natal e Próspero
Ano Novo!!!

Recadastramento do Bolsa Família
em Borda da Mata vai até dia 13/12

O Departamento de Assistência Social de Borda da Mata informa que o horário para
recadastramento das famílias no Programa Bolsa Família é das 11h às 17h, de segunda a sexta-

feira. A gestora do programa em Borda da Mata, Selma Moreira, alerta que as pessoas que
ainda não atualizaram o cadastro, devem comparecer ao Departamento para atualização. A data
limite para renovar o cadastro é 13 de dezembro de 2013, caso contrário, os benefícios serão

bloqueados em janeiro de 2014. Os beneficiários devem comparecer munidos dos
documentos pessoais de todos os membros da família e uma conta de luz.
 O Departamento de Assistência Social fica na Rua Eduardo Amaral, 525.
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Ginástica Localizada(Jump e Kangoo-Jump),
Musculação e Alongamentos com bolas.

Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ

 HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.

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

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

ACADEMIA JL

“O Natal não é um momento nem uma estação, senão um estado da mente. Valorizar a vida.”
 Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

O Natal é uma data para refletir e
analisar o verdadeiro significado

de nossas vidas, pois um dia
nasceu uma criança que se ao se
tornar adulto se sacrificou para

nos salvar. Feliz Natal e Próspero
Ano Novo são os votos da Câmara

Municipal de Bom Repouso.

Funcionários da Secretaria de Saúde de Tocos do Moji participam
da primeira jornada mineira de mortalidade materna e infantil

Nos dias 20  e 21 de novembro,
est iveram reunidos Secretários
Municipais de Saúde, Enfermeiros,
Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de
Enfermagem e Agentes Comunitários de
Saúde, de várias cidades do Sul de
Minas, na cidade de São Lourenço – MG,
onde foram abordados vários temas,

Secretário de Saúde, Kaxuxa, com as Enfermeiras e com as Agentes de Saúde de Tocos do Moji

relacionados a mortalidade Materna e
Infantil, Gestação, Programa Mãe de
Minas, Call Center, SUS Fácil.

No último dia do evento, os Agentes
Comuni tários de Saúde foram
comunicados que a partir de janeiro de
2014, irão receber um tablet por agente
para facilitar o seu trabalho.

Kaxuxa com o
Secretário
Estadual de
Saúde, Antonio
Jorge de Souza e
o Presidente da
Cosems/MG.,
Mauro Teixeira

Município de Tocos do Moji  se
destaca cumprindo 100% das
metas do Programa Saúde em Casa

Na avaliação realizada pela Superintendência Regional de Saúde,
 no mês de outubro de 2013, foram cumpridas todas as metas de

vigilância em saúde atingindo 100 %.
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Tocos do Moji assina 39 contratos do Programa Nacional de Habitação Rural
No início de novembro, no Ginásio

Poliesportivo Vereador Antônio Amauri
da Rosa, em Tocos do Moji, foram feitas
as assinaturas de 39 contratos do PNHR
(Programa Nacional de Habitação Rural).

O PNHR é um Programa do Governo
Federal  que tem como Entidade
Organizadora no município o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Tocos do
Moji. Estiveram presentes no evento
representando o  Governo Federal, Anete
Aparecida Xavier, Gerente da Caixa
Econômica Federal de Borda da Mata;
Andréia de Fát ima da Silva,
representando a FETAEMG (Federação
dos Trabalhadores do Estado de Minas
Gerais); Antonio Claret Pereira,
Presidente da Câmara de Vereadores,
representando o  Prefeito Toninho
Rodrigues que estava em viagem oficial,
mas marcou presença no final do evento;
os vereadores Edvaldo Fabrício da Rosa,
Antonio Honório Alves, Denis Henrique
de Faria, Alaor Rodrigues Machado, Wil-
son José Alves; Valdeir Pereira da Silva,

Responsável  Técnico de
Engenharia;  Thaísa Ap. Vieira
Silva, responsável pelo
Trabalho  Técnico Social; Anto-
nio Jacinto da Silva, Secretário
Municipal de Saúde; Sinfrônio
Andrade, Juiz de Paz; Luiz
Fernando de Faria, Engenheiro
Agrônomo da Emater. Também
esteve presente prestigiando o
evento, Maria Márcia de
Oliveira, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Si lvanópolis e
Turvolândia.

Lediane Aparecida Silva,
Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores de Tocos do
Moji, declarou a satisfação em
ver os sonhos dessas pessoas
serem realizados. Disse que,
como gestora do
empreendimento trabalhará
incansavelmente para o sucesso
do projeto.

Solenidade de assinatura dos contratos do PNHR

Nova Diretoria do Sindicato Rural de Tocos
do Moji toma posse no final de novembro

Em solenidade especial, realizada no
dia 24 de novembro, no Ginásio
Poliesportivo de Tocos do Moji, após a
celebração da Santa Missa em ação de
graças, celebrada pelo  Pároco José
Aparecido de Pádua na Matriz, foram
empossados os novos direto res do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A
nova diretoria é composta por: Lediane
Aparecida Silva, Almir Rogério de Godoi,
José Gilmar Silva, Ana Claudia Rosa,
Alexandre Antonio da Silva, Wanderlei
Romualdo da Silva, Paulo Claret Almeida,
Regiane Damázio da Costa Silva, Neusa
de Fátima silva, Celso Rubens Pereira,
Rita de Cássia Silva, Silvio José da Silva,
Sebastião Ataliba Alves, Rosângela
Lourdes Silva e José Ferreira da Silva.

Estiveram presentes na solenidade:
Diretora Regional da FETAEMG, pólo Sul

de Minas, Andréia de Fátima da Silva;
Prefeito Toninho Rodrigues; Vice-
prefei to, José Armando Pereira;
Presidente da Câmara, Antonio Claret
Pereira; Secretário Municipal de Saúde,
Antonio Jacinto da Silva; Secretário de
Promoção e Ação Social, Ronaldo José
Leandro; Vereadora  Cecília Maria da
Silva; Ex-assessora da FETAEMG,
Patrícia Du tra; Ex-funcionária do
Sindicato cedida pela Prefeitura, Silvana
Melo  e Clarice Cantuária ,  também como
convidados especiais, familiares e
amigos.

Num clima festivo, os novos diretores
empossados assinaram o termo  de
compromisso prometendo com muita luta
buscar mais benefícios e melhores
condições de vida para os trabalhadores
rurais.

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

A nossa empresa deseja a você os melhores
votos de paz, saúde e boas festas.

Queremos que você continue sempre com essa
alegria, com esse companheirismo e continue

nos prestigiando com sua preferência e
atenção, pois só assim, teremos motivos

para buscar sempre o melhor.
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!

Nova
Diretoria do
Sindicato
Rural de
Tocos do
Moji



   TRIBUN A POPULAR 9

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

“O Natal é uma época do ano em que as pessoas de todas
as religiões estão juntas para adorar Jesus Cristo.”

(Nancy Cartwright)
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Um ano novo vai começar, lembre-se de sonhar para
que continue a ter muitos motivos para ser Feliz!

Desejo-lhe de todo meu coração um
Feliz Natal e um Feliz  Ano Novo!

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

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

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

No mundo empresarial aprendemos que o otimismo
é a base do sucesso, então, comece o Ano Novo
com otimismo e motivação, encare-o como uma

meta, um objetivo a ser cumprido, acredite, tudo o
que você desejar pode se tornar realidade nesse

ano que está chegando.”
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Publicação da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição Lei nº 029/2013.

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
Art. 1° - Fica criado o cargo permanente de provimento em comissão discriminados no Anexo I dessa Lei.
Art. 2º - Fica instituído como nível de vencimento do cargo em comissão conforme Anexo II.
Art. 3º - Fica definida as atribuições do cargo em comissão conforme anexo III desta Lei.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 04 de outubro de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO III
Descrição das atribuições dos cargos em comissão

Cargo: Chefe de Fiscalização Municipal
Requisito para investidura: Ensino Médio

Recrutamento: O cargo é de livre nomeação do Prefeito Municipal
I. Chefiar a equipe de Fiscais do Município;
II. Orientar e gerenciar os Ficais em suas atribuições;
III. Auxiliar os Ficais em todas as suas atribuições;
IV. Realizar simultaneamente e conjuntamente as atribuições determinadas aos fiscais;
V. Formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os

mais eficazes;
VI. Articular-se com os fiscais de todas as áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário,

objetivando a fiscalização integrada e o cumprimento da legislação, tornando-os mais eficazes;
VII. Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades de fiscalização manter a administração permanente informada

a respeito das irregularidades encontradas;
VIII. Organizar atividades administrativas e de apoio referentes à sua área de atuação
IX. Auxiliar e Realizar Intimações, autuações, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos

violadores das posturas municipais e da legislação urbanística;
X. Fiscalizar as áreas pertencentes à Municipalidade impedindo sua ocupação;
XI. Auxiliar na realização de pesquisas de campo, bem como coletar e fornecer dados para a atualização dos

cadastros urbanísticos e fiscal do município;
XII. Realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;
XIII. Orientar o contribuinte quanto ao cumprimento da regulamentação urbanística no âmbito municipal;
XIV. Realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas;
XV. Contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro;
XVI. Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização executados;
XVII. Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam

a documentação exigida;
XVIII. Verificar a instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, utensílios e objetos, de bancas e

barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de
aspectos estéticos;

XIX. Inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à
instalação, ao horário e à organização;

XX. Verificar a regularidade de exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via
pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines;

XXI. Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a
observância das escalas de plantão das farmácias;

XXII. Verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas a fabrico, manipulação,
deposito, embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos e corrosivos;

XXIII. Apreender por infração, veículos, mercadorias, animais, e objetos expostos, negociados ou abandonados em
ruas e logradouros públicos;

XXIV. Autuar e apreender mercadorias irregulares e guarda-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante
cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas;

XXV. Verificar o licenciamento de placas e letreiros nas fachadas dos estabelecimentos comerciais ou em outros
locais;

XXVI. Verificar o licenciamento para a realização de festas populares em vias e logradouros públicos;
XXVII. Verificar o licenciamento para a instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos

por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente
habilitado;

XXVIII. Verificar a violação das normas referentes à poluição sonora através do uso indevido de buzinas, do
som produzido pelas casas comercializadores de CD’S, DVD’S e de Clubes, boates, Discotecas, Autofalantes, Bancas
de música, entre outros;

XXIX. Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos violadores das posturas municipais
e da legislação urbanística;

XXX. Executar outras atribuições afins.

Que nesse final de ano você possa
somar todas as alegrias e dividir

seu entusiasmo de ser feliz.
Somos privilegiados porque

contamos com sua amizade, apoio e
confiança. A nossa meta é oferecer

sempre o melhor.
Aos nossos amigos e familiares

elevamos o nosso carinho, nosso
muito obrigado por tudo e tenham

boas festas.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo

são os votos da
 Câmara Municipal de Borda da Mata!

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

“Minha concepção do Natal, seja ele à moda antiga ou
mais moderna, é algo bastante simples: amar uns aos

outros. Mas, pense comigo, por que nós temos que
esperar pelo Natal para agir assim?”

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

“Aquele que habita no Esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso” – Salmos – 91- V1
A Comunidade do bairro Santa Cruz, a Coordenadora da Escola do bairro Santa Cruz, Ivone de Cássia Fernandes

Oliveira, a ex diretora Damaris de Oliveira Silva, os ex-vereadores Anilton Pereira da Silva, Valdir Gomes Bonifácio,
os vereadores Antonio Albano Martins e Luiz Carlos Pinheiro e a vereadora Magali das Graças Ribeiro, o Pastor
Jair Miguel Franco, a Unidade do PSF, a Associação Comercial Industrial de Borda da Mata, o Rubens Michel

Fanis – Pastelaria Tia Lurdes , o Secretário de Assistência Social, Benedito Vieira, os funcionários do Conselho
Tutelar, da Assistência Social, dos Correios, o advogado Dr. Silvio Pedro Rodrigues, a Secretária de Saúde Nádia

de Pádua, os funcionários do Fórum e o Tribuna Popular agradecem o apoio e desejam ao Comissário de Menores,

Jair Benedito de Souza e toda sua família um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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* Promoção até 15/01/2014 ou enquanto durar o estoque.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

FIM DE ANO
É ÉPOCA DE
PROMOÇÕES

 NA

Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

Rua Eduardo Amaral, 382
Centro - Telefone:(35)3445-1614

ENTREGAMOS
EM TODA
REGIÃO

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

  Praça Antônio Megale,91 -Centro de Borda
 da Mata  - Telefax: (35) 3445 -1413
E-mail: comercial@ipelajes.com.br

Ipê Lajes pré e
Materiais

de Construção

Av. Edna da Silva Ribeiro, 900
Bairro Santa Rita(MG 290)
Telefone: (35)3445-1882

Guincho de Coluna Elétrico
De R$519,00 por R$469,00

Lavadora Alta Pressão Schuz
De R$329,00 por R$289,00

Fogão Náutica Duo Ceramic
De R$179,00 por R$159,00

Motor Esmeril com Lixadeira
De R$259,00 por R$229,00

Pistola Pulverizadora Schuz
De R$359,00 por R$329,00

Máquina de Solda Somar Schuz
De R$469,00 por R$419,00

Churrasqueira Retangular com
grelha e pedra

De R$235,00 por R$215,00
Ventilador de Teto Arge

De R$179,00 por R$159,00

deseja à todos amigos e clientes que a magia do Natal
transforme todos os seus sonhos na mais bonita realidade

e que o Ano Novo seja cheio de paz,
saúde e prosperidade!!!
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Taekwondo representa Borda da Mata
em Open no interior de São Paulo

Três at letas de Taekwondo
representaram Borda da Mata em Vargem
Grande do Sul/SP, ao participarem do 9º
Hwarang-do  Open de Taekwondo
realizado no dia 24 de novembro. A
compet ição  contou, segundo  a
organização, com mais de 350 atletas.
Estiveram presentes no  evento os
renomados Mestres Carlos Costa e
Marcio Eugênio, além de alguns dos
melhores atletas ranqueados no ranking
nacional. Na abertura o Prefeito da
cidade deu as boas-vindas às equipes,
frisando a importância do evento para o
município, parabenizando o Prof. Carlos
Xavier pela organização.

Os at letas João  Vito r  Perei ra,
categoria infantil até 32 kg, de faixa
amarela à verde azul, conquistou o 4º
lugar após vencer o atleta de São
Carlos/SP na primeira luta por 10 x 04,
e perder na segunda luta para o atleta
de Monte Santo de Minas/MG, após
ter empatado os dois rounds por 09 x
09, perdeu no golden point (único
ponto de desempate). O atleta João
Victo r  Sáber (5 º  lugar)  perdeu
precocemente na primeira luta que
também foi muito equilibrada para o
atleta da cidade de Franca/SP, que
posteriormente venceria as próximas
lutas e se tornaria o  campeão  da

categoria juvenil até 63kg, de faixa
azu l à vermelha ponta preta. O Prof.
Nilton Flávio, faixa preta 3º Dan foi o
técnico da equipe. Nesse evento os
atletas viajaram com custeio próprio.

“Devido  a alguns problemas
externos não podemos participar com
mais atletas, mas o importante foi ter
estado presente representando nossa
cidade em mais um evento de alto
nível. Encerramos um ano em que
voltamos a participar de competições
importantes e conqu istar  t í tu los
expressivos, apesar dos obstáculos
enfrentados,” diz o Professor Nilton
Flávio.

Evento onde
os atletas

representaram
Borda da Mata

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.

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

Telefones (35) 9831-5321 ou 9946-3437

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

Feliz 2014!!!
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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.

Natal não é uma estação. É um sentimento. É época de
festas, amor, decoração e muita alegria.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

Tocos do Moji comemora 18 anos
de emancipação com muita festa

A Prefeitura  de Tocos do Moji está
preparando  uma grande festa para
comemorar a chegada do Ano Novo e
também o aniversário de 18 anos de
emancipação política que é no dia 31 de
dezembro.

As  atrações principais da festa são, além
da tradicional queima de fogos, a
apresentação de shows em praça pública
como por exemplo: Dia 28 –  Banda
Transasom; Dia 29 – Juliano Henrique e
Banda; Dia 31 – Banda Show Tempo Livre.

Cerca de 100 pessoas da Paróquia São José do
 Ipiranga-SP fazem retiro espiritual em Tocos do Moji

Pe. Ramires, de Tocos do Moji, é o Pároco dessa Paróquia

Aconteceu nos dias 30 de novembro e
1º de dezembro, em Tocos do Moji, o
retiro da Paróquia São José do Ipiranga-
SP. Paróquia onde Pe. Ramires Henrique
de Andrade, de Tocos do Moji, é pároco.
Esse evento contou com a presença de
aproximadamente 100 pessoas. As
palestras e os momentos de oração
aconteceram na Igreja Matriz de Nossa
Senhora.  As demais atividades
aconteceram na Escola Estadual e no
Ginásio de Esportes. A população se
preparou com alegria para acolher os
visitantes. Foi uma bonita experiência e
troca de valores culturais e religiosos.

Pe. Ramires agradeceu a todos que
contribuíram com esse evento.
Especialmente o Prefeito  Toninho

Rodrigues, o Pároco, Pe. José Aparecido,
a Diretora da Escola, Sra. Sílvia e aos

funcionários da Prefeitura que estiveram
à disposição das pessoas.

Grupo  de
São Paulo
no Ginásio

Poliesportivo

Veja os principais momentos
do encontro em Tocos do Moji:
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Saúde Pública Municipal de Senador José Bento
ganha diversas melhorias na Unidade Básica de Saúde

Essas melhorias estão dentro do Programa PMAQ e vem para confirmar ainda mais que
 a Saúde Pública do Município continua uma das melhores da região.

Prefeito Flávio de Souza Pinto e a Unidade Básica de Saúde

O prédio onde funciona a Unidade
Básica de Saúde e Programa de Saúde
da Família de Senador José Bento,
atendendo o Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade (PMAQ), à partir
de  setembro deste ano passou por
diversas modificações na estrutura física,
para melhorar ainda mais o atendimento
e o conforto dos usuários.

Essas melhorias consist iram em
transferir a Secretaria de Saúde de dentro
da Unidade para o prédio principal da
Prefeitura; mudanças nos Consultórios
Médicos, como pintura, colocação de
adesivos no de pediatria; colocação de
mais cadeiras na sala de espera, deixando
os usuários mais confortáveis, enquanto
aguardam pelo atendimento;
identificação de todos os locais dentro
da Unidade Básica para que usuários
possam saber onde se localiza o
laboratório , a sala de vacina, os
consultórios médicos e dentários, a sala

do PSF, a sala de procedimento e com a
mudança da Secretaria de Saúde, mais
um consultório médico foi criado e
também uma sala para atendimento
psicológico.

Além da estrutura física, a equipe de
profissionais está sendo cada vez mais
qualif icada para um atendimento
bastante humanizado e para isso
participam de reuniões em equipes e

fazem diversos cursos, através de vários
canais disponíveis, como cursos da
Escola de Saúde Pública de Minas Gerais,
Canal Minas Saúde  e Superintendência
Regional de Saúde em Pouso Alegre.

Mesmo com tantas melhorias e a
Saúde Pública de Senador José Bento
sendo considerada a melhor da
Superintendência Regional de Saúde de
Pouso Alegre, em que abrange mais de
30 municípios, a Secretária Municipal de
Saúde, Renata Fernandes afirma que
continuará com o mesmo esforço de
sempre para que os usuários possam ter
cada vez mais um excelente atendimento
por pessoas qualificadas e dispostas a
ajudar a população de Senador José
Bento, ou seja, residente no município.
Por isso que, depois dessas últimas
melhorias, a Secretaria de Saúde
implantou na recepção da UBS um
questionário de pesquisa de satisfação
do usuário, onde as pessoas possam
opinar o que ainda deve ser melhorado.

“Estamos contente com o tratamento
que o prefeito Flávio de Souza Pinto
dispensa para com a Saúde Municipal,
pois sabemos que este setor será sempre
uma prioridade da população”, frisa
Renata Fernandes.

Confira abaixo as principais mudanças da Unidade Básica de Saúde,
como era antes e como ficou depois:

Antes...

Depois...
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Durante os dias 02 a 05 de dezembro,
os articuladores sociais da Secretaria de
Estado  da Saúde de Minas Gerais,
Eduardo Silva, Poliana Santos e Juliana
Roela, estiveram em Borda da Mata para
levar informações sobre o projeto Mães
de Minas às diversas instituições do
município e dessa forma, fortalecer as
articulações entre o governo, sociedade
e organizações não governamentais.

Participaram das reuniões, as equipes
do programa Estratégia Saúde da Família,
Secretaria Municipal e Regional de
Saúde, representantes do Comitê de
Defesa à Vida, Pastoral da Criança,
Conselho de Direitos e Conselho Tute-
lar, entidades religiosas, professores da
Rede Municipal de Educação, entre
outros.

Na manhã de 04/12, as gestantes
participaram do encontro e puderam
conhecer o programa do Governo de

Articuladores do Programa Mães de Minas
apresentam o projeto em Borda da Mata

Minas que está em expansão no estado.
Na ocasião, o dentista da Secretaria
Municipal, Fabrício Motta, falou sobre a
prioridade no atendimento odontológico
durante a gestação, a importância da
alimentação saudável durante a gestação
e os cuidados que se deve ter com a
higiene bucal do bebê. A fisioterapeuta,
Ana Paula Borges, falou às mães sobre a
atuação da fisioterapia durante os nove
meses de gravidez para amenizar dores e
acertar posturas nas atividades
cotidianas.

O Programa Mães de Minas do
Governo do Estado tem como meta
reduzir a mortalidade infantil em Minas
Gerais e garantir um nascimento digno e
saudável. Grávidas, mães ou familiares
de crianças com até 1 ano de idade podem
e devem se cadastrar para receber
acompanhamento dos profissionais. Para
isso, é preciso ligar no número 155 e fazer

o cadastro. Dessa forma, as “madrinhas”
do call center do programa vão acompanhar
a gestação por meio de ligações mensais.
As mães e gestantes podem sanar toda e
qualquer dúvida pelo telefone.

O projeto garante acompanhamento
médico gratuito com todos os exames,
consultas e cuidados para as gestantes e
seus bebês. Uma das ações do programa é
a “Caravana Mães de Minas” em que os
municípios contemplados recebem durante
5 dias uma carreta que estaciona na praça
e oferece oficinas, atendimentos e
entretenimento.

Borda da Mata vai receber a Caravana
de 30 de janeiro a 3 de fevereiro de 2014,
em que na Praça Antônio Megale, a carreta
oferece às mães e familiares diversas
atividades médicas e recreativas, como
aferição de pressão, massagem,
atendimento odontológico, salão de beleza,
entre outras.

Alunas de jornalismo da Univás fazem trabalho
de conclusão de curso sobre Lira Tocosmojiense
No dia 04 de dezembro, as alunas

do curso de Jornalismo da UNIVÁS –
Universidade do Vale do Sapucaí,
Sibele Cristina de Tocos do Moji e
Gorete Marques de Cambuí,
apresentaram o trabalho de conclusão
de curso, com o tema “Toque de Lira”.
Foi desenvolvido um site sobre a
banda Lira Tocosmojiense, com
vídeos sobre a história dos mais de
86 anos de Banda.

A banca examinadora aprovou e
elogiou as alunas pelo belo trabalho.
O público ainda prestigiou uma
belíssima apresentação da banda que foi muito aplaudida.

Parabéns Banda Lira por tantos anos de existência!

Sibele Cristina e Gorete Marques com a Lira Tocosmojiense

Sibele Cristina e Gorete Marques durante apresentação do  trabalho quando a Lira Tocosmojiense animou os presentes

Estância Literária
TODOS PODEM

                           SE EU PUDESSE,
Destruiria a fome e a guerra, a saudade e a tristeza...
Desinventaria a doença, a velhice e a morte,
Proscreveria da vida, a espera, o talvez e a incerteza.
                         SE NÓS PUDÉSSEMOS,
Aplainaríamos a ingremidade do píncaro e a ameaça do vale...
Abrandaríamos a intensidade do frio implacável e do calor causticante,
Acalmaríamos a tenebrosidade das águas revoltas...
Impediríamos a lugubridade dos abalos sísmicos
E agarraríamos nos ares, os que, em pânico do alto despencassem...
                        SE A HUMANIDADE PUDESSE,
Inundaria de ternura e encantamento a terra,
Manteria nos amantes, a paixão e o encantamento...
Enunciaria a fórmula do prazer, da esperança e da beleza,
Alumiaria sendas para o reencontro do amor perdido.
                        SE A RELIGIÃO PUDESSE,
Consagraria o mundo como imenso templo universal!...
Convenceria os homens a viver, do Cristo, a humildade sábia,
Doutrinaria todos para idolatrar a ética e a moral,
Para viver a excelência do brio e a dignidade dos fortes.
                        SE A CIÊNCIA PUDESSE,
Prendaria também o homem, com a plenitude do parir...
E daria à mulher uma estrela encantada,
Que irradiasse a alegria, que ensinasse o sorrir;
Dialogaria com as plantas e com os animais,
Para entender de seus sentimentos e de suas vidas,
Conheceria o universo e seus inquietantes mistérios.
                       SE A FILOSOFIA PUDESSE,
Explicaria o inexplicável às interrogativas da alma,
Moldaria a mente humana para compreender o incompreensível
E, compassiva, remodelaria seus corações para amar... amar ...
                       MAS... TODOS PODEM,
Refletir sobre a essência do Poder Divino,
 que eternizou incólume, a limitada alma humana,                             .............
.relicário intocável de tesouros secretos...
De sonhos misteriosos, de anelos insondáveis,
Todos sublimes, incompreendidos e eternos.

Maria Antonieta de Resende

Equipe  do  Programa
Est ra t ég ia  Saúde  da

Famí l ia  do  Sert ãozinho
realiza palestra sobre diabetes
A equipe de saúde da família do

distrito Sertãozinho e alunos do 8º ano
da Esco la Estadual Dom Otávio
Chagas de Miranda comemoraram o
Dia Mundial de Diabetes, 14/11/2013.

Durante a feira multidisciplinar da
escola, foram realizadas palestras sobre

alimentação  saudável , exercícios
físicos, obesidade e sedentarismo.
Além disso, a equipe do ESF realizou
na escola aferição de pressão, glicemia
capi lar, pesagem e avaliação
nutricional. Cerca de 200  pessoas
participaram da feira.

Palestra no
Distrito do
Sertãozinho
sobre Diabetes
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Apresentação do Projeto Mãe de Minas em Borda da Mata

Boas Festas à todos os colaboradores e leitores do Tribuna Popular!


