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Empresa Vilasa Construtora responsável pela
construção do asfalto de Tocos do Moji a Borda da
Mata diz que as obras deverão começar no mês de maio
Segunda etapa do Mutirão de Cirurgia de Catarata
atende quase 200 pessoas em dois dias em Borda da Mata

Mutirão de Cirurgia de Catarata - Página 4

P re f e i t u r a d e B o m R e p o u s o f i n a l i z a
Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão construindo mais dois pavilhões
A Prefeitura de Bom Repouso está finalizando
a construção da Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão construindo os dois
últimos pavilhões. A obra já está bastante
adiantada e, em breve deverá ser inaugurada.
“Nossos investimentos são em todos os
setores, tanto na infraestrutura, como nos
demais, como Educação, Esporte, Saúde, entre
outros”, diz o prefeito Edmilson Andrade.

O Prefeito Antonio Rosário, o Vice Prefeito Ademir Cantuária e o Vereador
Régis Floriano, participaram de uma reunião com o dono da VILASA
CONSTRUTORA, Alberto José Salum, que contou também com a presença
do Secretário de Turismo e Deputado Estadual Agostinho Patrus Filho
em Belo Horizonte para tratar do assunto.

Página 12

Senador José Bento ganha
ambulância Fiat Doblò da
Secretaria Estadual de Saúde

Página 8

S O R R I A

M A I S ! ! !
ODONTO

Atende pelos convênios:
Secretária Municipal de Saúde, Maria Renata Fernandes e o Prefeito
Flávio de Souza Pinto em Belo Horizonte recebendo a ambulância.
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Escritor de Senador José Bento lança livro
“No lugar secreto de Deus”
O escritor Osmildo
Caetano lançou o
livro no dia 30 de
março.

Fone:(35)9804-8467 - Praça Antonio Megale, 47/1 - Centro - Borda da Mata - MG
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Escritor de Senador José Bento lança livro
“No lugar secreto de Deus”
No dia 30 de março, o escritor de
Senador José Bento, Osmildo Caetano
lançou o livro “No lugar secreto de
Deus”. A solenidade de lançamento
ocorreu no salão da Escola Municipal

Professora Maria Ferreira da Costa, onde
o autor pode autografar seus livros.
Durante a cerimônia de lançamento,
também houve a exibição do filme
“Nossa Senhora do Carmo e o

Escapulário”.
A comunidade, o s estudantes e
autoridades participaram maciçamente
do lançamento do livro e da exibição do
filme.

Prefeitura de Senador José
Bento adquire terreno e começa
construir Velório Municipal
A Prefeitura de Senador José Bento,
depois de muitos anos, agora comprou
um terreno ao lado do cemitério para a
co nstrução do Velório Muni cipal.
Segundo o prefeito Flávio de Souza
Pinto, esta reivindicação antiga da
população será atendida, porque ele

acredi t a, qu e nesses mo mento s
difí cei s em que as pessoas se
despedem de seus entes querido s,
nada mais ju sto qu e u m l u gar
acolhedor e confortável para que as
el as possam fazer suas oraçõ es e
despedidas.

Farmácia de M inas será
inaugurada em Senador José Bento

Osmildo e o prefeito Flávio

Escritor Osmildo Caetano

Mai s uma obra i mportant e será
inaugura em Senador José Bento. O
prefeito Flávio de Souza Pinto, já marcou
a data para a sua inauguração. Será no
dia 15 de maio, às 16h. O prefeito afirma
que est a é mais uma conqu ista da

po pu lação bent ense que muit o se
beneficiará com esta importante obra na
área da saúde, melhorando ainda mais
a Saúde Municipal que já é a melhor
entre as 31 cidades da região de Pouso
Alegre.

Apresentação do filme Nossa Senhora do Carmo e o Escapulário

Campo de Futebol de Senador José
Bento é incluído no Programa “Campos
de Luz” do Governo do Estado
O Governado r de Minas Gerai s,
Antoni o Anastasia, atendeu a
reivindicação do prefeito de Senador
José Bento, Flávio de Souza Pinto e
incluiu o campo de futebol do município
que fica na Praça de Esportes Januário

Megale, no Programa “Campos de Luz”
que consiste na iluminação do campo.
Segundo o Secretário de Estado de
Governo, Danilo de Castro, por meio da
prática esportiva e eventos direcionados
à comunidade local, o Governo de Minas

promove a melhoria da qualidade de vida
e a integração social. O prefeito Flávio,
agradece ao Governador por atender
mais este seu pedido e beneficiar seu
município com a iluminação do campo
de futebol.

Farmácia de
Minas em
Senador José
Bento em fase de
acabamento

Alunos da EJA de Senador
José Bento manifestam a
alegria de voltar a estudar
Os estudantes do EJA(Educação para
Jovens e Adultos), implantados pela
atual administração de Senador José
Bento em 2011, tem alcançado bons
result ado s, i nclu sive, com imensa
satisfação dos alunos, o que é o mais
importante.
As aulas do EJA são ministradas na
Escola Municipal Professora Maria da
Costa Ferreira à partir das 18h.
Veja alguns depoimentos de alunos:
“Meu nome é Sílvia, sou estudante

do EJA há alguns meses e estou muito
feliz com esta oportunidade de voltar a
estudar após 14 anos fora da escola”.
“Meu nome é Lucimar, eu tive que me
afastar dos estudos por problemas de
saúde. Voltei a estudar ano passado, foi
a melhor coisa que fiz em minha vida”.
O prefeito Flávio de Souza Pinto
também está tão feliz quanto os alunos.
“Sabemos da importância da Educação
e por isso, vamos investir cada vez mais
neste setor”, enfatiza.

Campo de Senador José Bento que será iluminado

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

Alunos
do EJA
em
Senador
José
Bento
com o
prefeito
Flávio

Panificadora
Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha Pão
de Torresmo Salgadinhos

Tel.(35)3445-2161

Real
Pegamos encomendas de
bolos, doces e salgados.
Temos empada, bombons
e doces caseiros

Fazemos lanches nos fins de semana - das 18h30 às 0h

Praça Antonio Megale, 100 - Centro - Borda da Mata - MG
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Advocacia e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes
OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
OAB/MG 107.598

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

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata

3

TRIBUNA POPULAR

Mu lh eres cad astrad as n o CRAS d e
Senador José Bento participam de Oficina
para aprender fazer Ovos de Páscoa
As mulheres que estão cadastradas no
Centro de Referência de Assistência
Social(CRAS) de Senador José Bento

participaram de uma oficina para aprender a
fazer Ovos de Páscoa. Cerca de 20 mulheres
participaram e elas fizeram diversos Ovos

que foram doados às crianças da Escola
Municipal Professora Maria da Costa
Ferreira na Semana da Páscoa.

CRAS de Senador José Bento
recebe verba de 45 mil
reais da SEDESE para
aquisição de um veículo
O Centro de Referência de Assistência
Social(CRAS) de Senador José Bento
ganhou uma verba de 45 mil reais da
Secret aria
de
Est ado
de
Desenvolvimento Social (SEDESE) para

a compra de um veículo. Para a aquisição
do carro, a Prefeitura ainda terá entrar
com uma contra partida e já está em fase
de licitação e, em breve, o veículo será
entregue à população.

Vem aí!!!
Dia 17 de junho - Grande Desfile
de Carreiros em Borda da Mata
Local: Avenida João Olivo Megale
Dia 16 - Sábado - Grandioso
Baile do Cowboy com a
Apocalypse Banda Show,
no Bar Pinta e Borda.
Aguardem!!!

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Oficina de Ovos de Páscoa e alunos da Escola Municipal exibindo os presentes

Estradas Rurais – Senador José Bento
(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com
quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na
Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Faça já seu cartão Santa Izabel
e ganhe descontos de 15% a 75%.
Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.
Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
3445-5000 - Cervo

A Prefeitura de Senador José Bento continua trabalhando para melhorar ainda mais as estradas rurais do município. A
administração municipal, preocupada com o bem estar da população, em especial nas necessidades da zona rural, está
recuperando/ concertando todas as estradas rurais.

ACADEMIA JL

Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)

Ginástica Localizada e Musculação
Professores especializados e credenciados pelo CREF-6,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Fisiologista do exercício.
Modernos equipamentos, mesclando exercícios
localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

SENADOR
JOSÉ
BENTO

Site: www.pousadavaledasm ontanhas.com .br

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

Distância
do Centro:
1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741
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Senador José Bento ganha
ambulância da Secretaria
Estadual de Saúde
No dia 23 de abril, o prefeito de
Senador José Bento, Flávio de Souza
Pinto, juntamente com a Secretária
Municipal de Saú de, Maria Renata
F ernandes, esti veram em Bel o
Horizonte, na cidade Administrativa
Tancredo Neves, onde ele recebeu das
mãos do Vice-governador, Alberto
Pinto Coelho e do Secretário Estadual
de Saúde, Jorge de Souza Marques,

uma ambulância do Sistema Estadual
de Transporte em Saúde – Módulo
Urgência e Emergência/suporte básico.
O veículo é um Fiat Doblò. O prefeito
Flávio de Souza Pinto agradece ao
Governador Anastasia, em nome da
população bentense, por atender mais
essa su a rei vi ndi cação . “Mu i t o
o bri gado , Go vernado r” fi nal i za
Flávio.

Segunda etapa do Mutirão de Cirurgia de Catarata
atende quase 200 pessoas em dois dias em Borda da Mata
A Secretaria de Saúde de Borda da
Mata em parceria com o Ho spit al
Geriátrico Afonsina Reis Megale realiza
a segunda etapa do Mutirão de Cirurgia
de Catarata na cidade, serviço oferecido
pelo Governo de Minas.
De acordo com a secretária de Saúde,
Nádia dos Santos Pádua, quase 200
pessoas de dez cidades diferentes foram
atendidas entre os dias 13 e 14 de abril
“são pacientes de Hel io dora,
Turvolândia, Tocos do Moji, Bom
Repouso, Senador Amaral, Santa Rita do
Sapucaí, Cachoeira de Minas, Natércia,
Silvianópolis e Borda da Mata.” Os
pacientes de Borda da Mata passaram
por exames de triagem no dia 27 de
janeiro no Centro Médico Benedito
Cobra Neto para constatar a necessidade
de operar o segundo olho daqueles que
já participaram da primeira etapa do
mutirão, além de novos pacientes.
Uma equipe de 11 pessoas chefiadas
pelos médicos Hernani Dias de Souza e

Marcos Guilherme Silva realizam quatro
cirurgias por vez “são dois médicos
operando , duas macas para cada
médico” afirma Milena, uma das técnicas
em enfermagem da equipe, composta
também por enfermeiros, fisioterapeuta,
auxiliares em enfermagem.
Antes de iniciar o mutirão, a equipe
médica se reu niu no corredor do
hospital para fazer uma oração em
agradecimento
a
Deus
pela
oportunidade de trabalhar pelo bem
social e pediu bênçãos a Santa Luzia para
que interceda em cada operação.
Uma das pacientes é Benedita dos
Santos Silva de 74 anos, ela conta que
durante uma reforma em casa, caiu cal
em um dos olhos duas vezes e desde
então, a vista só piorou “eu choro, choro
sozinha de dor”. Acompanhada da filha,
Juliana Aparecida da Silva Xavier, ela vai
operar pela primeira vez um dos olhos.
Ju liana conta qu e “com o
encaminhamento do médico particular

dado em janei ro, nu m i nstante já
conseguimos marcar”. Antes de entrar
para a ciru rgi a, do na Benedi ta se
despede “Se Deus quiser vai dar tudo
certo, Deus há de abençoar todos nós.”
Maria Aparecida dos Santos de 79
anos vai operar o olho esquerdo, ela já
participou da primeira etapa do mutirão
e operou o olho direito, quem conta o
resultado do tratamento é a prima e
acompanhant e da senhora, Maria
Antônia Teixeira, “ela agora enxerga que
é uma maravilha. Ela derruba as coisas,
el a mesma pega, fo i uma ci rurgia
abençoada”.
A primeira etapa do mutirão aconteceu
no dia 22 de dezembro de 2011 no
Hospital durante todo o dia e beneficiou
cerca de 90 pessoas de cidades do Sul
de Minas.

Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Secretária de Saúde, M. Renata e o prefeito Flávio recebendo a ambulância

Ambulâncias
entregues
a outros
municípios

Segunda etapa do Mutirão de Cirurgia de Catarata em Borda da Mata

Anuncie no jornal Tribuna Popular - Visite o site do jornal - www.tribunabm.com.br
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Município de Borda da Mata
fará licitações de obras
importantes no mês de maio
A Prefeitura de Borda da Mata, no mês
de maio, vai realizar algumas licitações
importantes em vários setores. As que já
estão marcadas são: Dia 02 de maio –
Licitação para paisagismo das praças
dos Distritos do Cervo e Sertãozinho.
Serão colocadas as mesmas plantas das
praças Antonio Megale e Nossa Senhora
do Carmo do centro da cidade.
Dia 09 de maio – Licitação para
aquisi ção de equipamentos de
transmissão de TV. Segundo o prefeito

Edmundo, serão três transmissores com
padrão digital e quando a Anatel liberar
para Borda da Mata a recepção em HDTV,
ou seja, cidades menores, a cidade já vai
estar preparada para receber. Ele diz ainda
que mesmo assim, a mudança já vai
melhorar os atuais sinais e assim que
forem instalados serão divulgados os
novos números de canais. E para finalizar,
no di a 31 de maio, será licit ada a
construção da quadra poliesportiva no
Distrito do Cervo.

Para o Méthodos Laboratório, pequenas
ações podem tornar o mundo melhor
Desde sua fundação, o Méthodos
Laboratório se posicionou como um
agente transformador da sociedade,
buscando ser uma empresa socialmente
responsável, compromet ida co m a
comunidade e com o desenvolvimento
sustentável.
E foi a partir desses princípios que
surgiu o Programa de Responsabilidade
Social Méthodos de Amar, que procura
envolver sua equipe de colaboradores
nas questões sociais da comunidade
relacionadas ao meio ambiente, educação
e saúde.
Através deste programa são
desenvolvidos proj etos co mo o
Méthodos na Escola, que promove
palestras educat ivas em esco las,
empresas e comunidade.
O Projeto Reciclando Esperança

incentiva a coleta seletiva e a reciclagem
de l ixo po r seus colaboradores e
parceiros, e tem sua renda revertida para
instituições de caridade. Esse projeto
recebeu, inclusive, o Prêmio Assis
Chateaubriand de Responsabilidade
Social em 2008.
Já o projeto Méthodos de Viver , dentre
outras ações, promove, duas a três vezes
por ano, campanhas gratuitas de
determinação de glicemia capilar e
aferições de pressão em diversas
comunidades.
Esses exames identificam, por exemplo,
quadros clínicos de Hipertensão Arterial,
Diabetes e Insuficiência Renal,
incentivando a população a cuidar melhor
da sua saúde.
Dia Mundial do Rim
Foi através do projeto Méthodos de

Viver que o laboratório realizou a
campanha Dia Mundial do Rim – Cuide
dos seus Rins com o Coração – nos dias
09 e 12 de março de 2012 nas cidades de
Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre.
A hipertensão arterial e o diabetes são
duas das maiores causas de doença renal
no Brasil. O tratamento adequado dessas
doenças impede ou retarda o risco de
desenvolvimento da insuficiência renal
crônica, doença que está crescendo
rapidamente no Brasil e no mundo,
apontando para a necessidade de
realização de campanhas preventivas.
Além da aferição de pressão arterial e
testes de glicemia capilar, o evento
contou com a presença da Assessora
Científica do Méthodos Laboratório, Dra.
Sávia Falci, esclarecendo dúvidas e
orientando a população.

Paisagismo das Praças Antonio Megale e N.S. do Carmo, igual
ao que será colocado nos Distritos do Cervo e Sertãozinho

Campanha Dia Mundial do Rim - Cuide dos seus rins com o coração
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior
Menor de 14 anos estupra
mulher depois de ameaça-la
com uma faca e é encaminhado
à Delegacia de Polícia

Programa de Saúde da Família de
Senador José Bento coleta goiaba para
extrair sua polpa e doar a Escola Municipal
O Programa de Saú de da F amíl ia
de
S en ad o r
José
Be nt o ,
aprovei tando a temporada da fru ta
go i a ba , j á q u e e l a p o s su i u m a

imensa quantidade de vi tami nas, e
se reu niu para col etarem a fruta no
mu nicí pio e dela extrair sua pol pa
q u e f o i d o a da pa ra a E sc o l a

Municipal Maria da Cost a Ferrei ra
e a ss i m e nr i q u e ce r em t er mo s
nu t ri ci o n ai s a al i men t açã o d o s
estu dantes.

No dia 11 de abril, a Polícia Militar foi procurada por uma mulher que narrou aos
policiais que na tarde anterior, quando deslocava para sua casa por uma estrada
vicinal, foi abordada por um menor de 14 anos de idade o qual armado com uma faca
e sob ameaças e agressões estuprou-a. A vítima foi encaminhada para atendimento
médico sendo o menor localizado a apreendido, inclusive sendo localizada a faca
utilizada no crime. O menor infrator, devidamente acompanhado por sua mãe e pelo
Conselho Tutelar foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Menor é apreendido no
bairro São Francisco
por tráfico de drogas
No dia 12 de abril, por volta das 18h20, a Polícia Militar efetuava patrulhamento
pelo bairro São Francisco quando abordou diversos indivíduos os quais, segundo
denúncias recebidas, estavam fazendo uso e tráfico de entorpecentes no bairro.
Durante a abordagem os policiais militares foram até a casa de um menor de 15 anos,
onde seus pais permitiram aos policiais a entrada na residência, sendo localizadas
escondidas dentro de um saco de cimento três porções de maconha que o menor
confirmou serem de sua propriedade. O menor foi apreendido e conduzido à Delegacia
de Plantão na cidade de Pouso Alegre, juntamente com dois adultos que estavam em
sua companhia e que também tinham contra si denúncias de tráfico de drogas no
bairro.

Homem de 68 anos furta
celular em consultório médico,
mas é pego pela Polícia Miltar,
sendo preso em flagrante
No dia 13 de abril, a Polícia Militar foi procurada pela vítima que narrou que havia
saído de uma consulta médica esquecendo seu aparelho celular no local e quando
retornou para apanhá-lo tomou conhecimento que um homem havia dito ao médico
que aquele celular lhe pertencia, furtando o aparelho. Os policiais militares iniciaram
rastreamento vindo a localizar M. P. C de 68 anos de idade e com ele o celular furtado
da vítima. Autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Coleta da goiaba pelo Programa de Saúde da Família

Secretaria de Saúde de Senador José Bento
realiza “Mutirão de Dermatologia” no município
No dia 07 de abril, a Secretaria
Municipal de Saúde de Senador José
Bento promoveu no município um
“Mutirão de Dermatologia” na Unidade

Básica de Saúde, com a Dermatologista
Dra. Renata, de Borda da Mata. Várias
pessoas com necessidades de consultas
dermatológicas foram atendidas. Segundo

a Secretária de Saúde, Renata, ainda serão
mais dois dias de atendimento para
complementar o Mutirão, mas as datas
ainda não foram definidas.

Cinco adultos são presos
e dois menores apreendidos
por briga generalizada
na Praça Antonio Megale
No dia 15 de abril, por volta das 22h, a Polícia Militar durante patrulhamento pela
praça Antônio Megale deparou com uma briga generalizada evolvendo cinco adultos
e dois menores. No local os policiais detectaram que a briga havia sido iniciada por
motivos fúteis e que alguns dos envolvidos apresentavam ferimentos leves. Os
adultos foram presos em flagrante delito e os menores apreendidos, sendo todos
encaminhados à Delegacia de Plantão na cidade de Pouso Alegre.

Secretária de Saúde Renata orientando as pessoas sobre o Mutirão e os pacientes aguardando o atendimento

Furtos na zona rural
A Polícia Militar de Borda da Mata alerta a população
rural de que os casos de furto de animais aumentaram no
município e nas cidades vizinhas. As pessoas podem
colaborar com a Polícia dando informações sobre a
presença de pessoas estranhas nos bairros rurais bem
como movimentação de veículos, principalmente durante
a noite. As informações poderão ser anônimas através do
telefone 190 ou 3445-1698.
Dra. Renata com pacientes que participaram do Mutirão da Dermatologia

Dr. Mário Lúcio de A. Mattozo
(Cardiologista)
Informa que já está atendendo na sua Clínica
de Cardiologia em Borda da Mata.
Na RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948

Anuncie aqui, o p reço é tão p equeno que quase não dá ler.

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

2º Arraial em benefício da Apae
De 31 de maio a 03 de junho
Praça Antonio Megale - Borda da Mata
Dia 02 - Show com Leide e Laura
Dia 03 - Festival da Música Raiz
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Secretaria Municipal de Saúde
de Bom Repouso recebe sete
televisões do Programa
“Canal Minas Saúde”
A Secret ari a de Saúde de Bo m
Re po u so rec ebeu da Se cre t ar i a
Estadu al de Saúde set e televi sõ es
qu e es t ão sen do i nst al ad o s n as
unidades de saúde do mu ni cí pi o.
As T Vs s er ã o i ns t al a d as na s
sa l as de e spe ras e e nqu a nt o o s

pac i ent es a gu ar dam para ser em
atendi dos receberão i nfo rmações
n o C a na l M i n as S aú d e s o br e
c u i d a do s
de
pr e v en ç ã o
e
orient ações so bre saú de. El as são
de 5 0 po legadas e já começaram a
ser inst al adas.

Uma das TVs do
Canal Minas
Saúde em
instalação

Mais ruas serão calçadas em Bom Repouso
Desde o início desta gestão, a
Prefeitura vem investindo muito na
melhoria das ruas da cidade. Tanto
que
fo ram
in ú m ero s
recap eam en to s asfálticos e
calçamentos de ruas. Agora neste
mês de maio, mais dois setores da
cidade receberão o benefício. Para
isso, já estão sendo compactadas,

ou seja, preparadas as ruas que
receberão o calçamento. Uma rua
se trata da que dá acesso a duas
grandes obras, também dessa
administração, que é a Próinfância
e o Poliesportivo. As outras serão
do Loteamento Cruzeiro que
também já estão sendo preparadas
para receber o benefício. “Estamos

melhorando o máximo possível de
ruas, tanto com calçamentos,
recapeamentos, ou até mesmo
reparo s, p o is sabem o s d a
importância de uma cidade bem
cuidada para atrair visitantes e
melhorar a qualidade de vida de
seus munícipes”, frisa o prefeito
Edmilson Andrade.

Compactação da rua dá acesso ao Próinfância e ao Poliesportivo

Bom Repouso ganhará
Farmácia do “Programa
Farmácia de Minas”
O muni cí pi o deBo m Repo u so
também foi contemplado com uma
F armáci a dent ro do “P rograma
Farmácia de Minas”. A co nstrução
que a Prefeitura está fazendo fica ao
lado da Câmara Municipal e já está

quase pro nt a para ser entregu e à
população. “Mais uma obra de suma
i mpo rtânci a
qu e
a
no ssa
administração consegue para o povo
de Bom Repo u so ” co memo ra o
prefeito Edmilson Andrade.

Preparação da ruas do Loteamento Cruzeiro

Vem aí a 4ª Festa da Comunidade Magníficat
nos dias 04, 05 e 06 de maio em Bom Repouso
Programação Religiosa
Tríduo em louvor a Nossa Senhora das Graças à partir das 19h30 na Igreja Matriz
e encerramento com a missa às 8h da manhã.

Programação Social
Construção
do prédio
da
Farmácia
de Minas

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

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

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

Todas as noites animado som no barracão de festa paroquial.
Sábado, dia 05 de maio, às 22h, sorteio de uma moto semi-nova XLR 125
Domingo, dia 06 de maio, haverá almoço à partir das 11h e às 17h30, sorteio de uma moto FAN 125 0km.
Cartelas à venda na Casa de Formação. Valor – R$10,00
A animação da festa fica por conta da “Equipe Áudio Vox”.
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Prefeitura de Bom Repouso finaliza Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão construindo mais dois pavilhões
A Prefeitura de Bom Repouso
está finalizando a construção da
Escola Municipal Prefeito Atílio da
Silva Brandão construindo os dois
últimos pavilhões. A obra já está
bastante adiantada e, em breve
deverá ser inaugurada. “Nossos
investimentos são em todos os
setores, tanto na infraestrutura,
como nos demais, como
Educação, Esporte, Saúde, entre
outros”, diz o prefeito Edmilson
Andrade.

Reservatório de água em Tocos
do Moji terá sua capacidade de
armazenamento quase duplicada
O reservatório de água de Tocos do
Moji, próximo a residência de Zetinho,
está sendo ampliado pela Prefeitura,
porque segundo o prefeito Antonio
Rosário, ele está muito pequeno e não
consegue captar toda água vinda do
rio, principalmente, à noite, voltando
para o rio.
Como a Estação de Tratamento de
Água funciona das 6h às 21h, essa

água desperdiçada pode fazer falta no
dia seguinte. Co m a ampliação de
aproximadament e 110 mi l metros
cú bi co s, su a capaci dade vai
praticamente duplicar, eliminando o
ri sco de fal t a de águ a para a
população.
Esse reservatório é que manda toda
água para a ETA, onde ela é tratada e
depois distribuída à população.

Ampliação do
Reservatório
de Água de
Tocos do Moji

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
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Lira Tocosmojiense recebe
sede do prefeito Antonio
Rosário no ano em que
completa 85 de existência
O prefeito Antonio Rosário e o Viceprefeito Ademir Cantuária entregaram
oficial mente a Sede da Li ra
To c o sm o j i e n s e s u b v e n c i o n a d a
pela Prefeitura, com autorização da
Câmara Municipal, através da Lei nº 530
/2012 para cessão de uso por tempo
indeterminado.
Até então, a Lira Tocosmojiense fazia
os seus ensaios na Escola Municipal de
To cos
do
Moji .
O novo endereço à Rua Antonio
Mariano da Silva, s/n no centro da
cidade, quase em frente a Prefeitura
Municipal, desde 15 de abril está sendo
o endereço referência de domicílio para
a Lira Tocosmojiense que completa em
20 12, 85 anos de exist ência.
O Maestro e músico Raul, oficialmente
iniciou o evento passando a palavra
ao Prefeito Antônio Rosário que em
discurso de improviso, ratificou o seu
empenho de apoio a Lira Tocosmojiense
ao longo de seu mandato. O Maestro e
músico André, também de improviso,
agradeceu a administração do Prefeito

Antônio Rosário pelo incentivo que
sempre deu a Lira Tocosmojienese e
citou a premiação recebida em forma de
instrumentos musicais hoje expostos na
sede da Lira Tocosmojiense. A Lira foi
contemplada pela Fundação Nacional de
Artes – Funart e que di vul gou o
resultado dos selecionados no Prêmio
Procultura de Apoio a Banda de Música.
Parti ci param da seleção pesso as
jurídicas de natureza cultural, sem fins
l u c r a t i v o s .
A iniciativa é realizada pelo Ministério
da Cultura, por meio da Secretaria de
Fomento à Cultura e da Funarte. O
Projeto é de autoria do músico André
Luiz da Rosa. O Maestro André, divide
parceria do Hino do município de Tocos
do Moji com José Vitor da Rosa e Tiago
Aparecido de Almeida, ambos, músicos
da Li ra
To cosmoj iense.
A Lira Tocosmojiense fez uma magistral
apresentação executando dobrados e
música pop no dia que recebeu sua Sede.
Matéria e Fotos(Eni)

Sede da Lira
Tocosmojiense

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, como é o caso do Pró-infância, que será para construção de uma Creche e
está na conta do município quase um milhão de reais e não pode ser gasto em outro setor de maneira alguma.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados
logo no início do mês.

Solenidade de
entrega da
Sede e
apresentação
da Lira

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos, construção civil e Contabilidade em geral

Av. Alvarina Pereira Cintra,45 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
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UTI mó vel é ad qu irid a co m recu rsos d o I P T U e m B o r d a d a M a t a
A Prefeitura Municipal de Borda da Mata
comprou uma ambulância, a qual vai
funcionar como UTI móvel. Adquirida
com recursos do IPTU (Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana)
pago pelos bordamatenses, o automóvel
custou R$ 89 mil.
Os equipamentos da UTI ainda vão ser
licitados para a compra. Segundo o
prefeito Edmundo Silva Junior serão
co mprados equipament os co mo
desfibrilador, respirador artifici al,
monitores cardíacos e respiratórios,
entre ou tros. Com a UTI móvel, a
Secretaria de Saúde tem mais uma aliada
para atuar com agilidade no transporte
de emergências.

Parte interna da
UTI
Ambulância reformada

Outra ambulância do município foi totalmente reformada para servir aos usuários do SUS do distrito Cervo. Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal
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P u blic aç õe s da C âm ar a M u n ic ipal de B or da da M at a
Proposição de Lei
n° 483/2011
Autoriza a atualização do subsídio dos
servidores efetivos e comissionados da
Câmara de Vereadores do Município de
Borda da Mata a partir de 1º de janeiro
de 2012.
O povo de Borda da Mata por seus
representantes aprova e eu, Edmundo
Sil va Júnio r, P refeito Muni cipal,
sanciono a presente Lei.
Art. 1º - Fica autorizada a atualização
do subsídio dos servidores efetivos e
comissionados do município de Borda
da Mata, a partir de 1º de janeiro de 2012,
nos seguintes termos:
I – Aos servidores efetivos da Câmara
Mu nici pal de Borda da Mat a fi ca
au tori zada a atual ização de seus
vencimentos à base de 20 % (vinte por
cento).
II – Aos servidores comissionados fica
estabelecido o seguinte:
a.
O subsí dio do (a)
controlador (a) interno (a) passa a
vigorar no valor de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais).
b.
O subsí dio do (a)
Assessor (a) Jurídico (a) passa a vigorar
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).
Art. 2 º - Ficam revogadas as
disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das sessões, 21 de dezembro de
2011

Proposição de Lei
nº 484/2011
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Borda da Mata para o
exercício de 2012”
A Câmara Municipal de Borda da Mata
apro vou e eu, Prefeito Munici pal,
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º) Esta lei estima a receita e fixa a
despesa do Município de Borda da Mata,
para o exercício financeiro de 2012, no
montante de R$ 24.736.000,00 (vinte e
quatro milhões setecentos e trinta e seis
mil reais), nos termos do artigo 165,
parágrafo 5º , da Constituição Federal,
compreendendo o orçamento fiscal
referente aos Poderes do Município.
Art. 2 º) Fica o Poder Executivo
autorizado a:
I – ( INCISO VETADO, E MANTIDO
DO VETO )
II – utilizar reserva de contingência
destinada ao atendimento de passivos
contingentes, outros riscos e eventos
fiscais imprevistos e demais créditos
adicionais, conforme estabelecido na Lei
de Diretrizes Orçamentária;
III – real izar a t ransposi ção, o
remanejamento ou a transferência de
recursos de uma catego ria de
programação para outra ou de um órgão
para outros, por meio de Decreto, em
decorrência da alteração na estrutura dos
órgãos da administração para atender às

necessidades de execução, desde que
verifi cada a i nviabil idade técnica,
operacional ou econômica da execução
do crédito;
IV – realocar saldos dentro da mesma
categoria de programação, criando,
quando necessário, novos elementos de
despesa.
Art. 3º - O limite autorizado no artigo
4º não será onerado quando o crédito
suplementar destinar-se a:
I – at ender a insuficiência das
dot ações do grupo de natu reza de
despesa “1 Pessoal e Encargos Sociais”,
mediant e a util ização de recursos
oriundos de anulação de despesas
consignadas no mesmo grupo;
II – atender o pagamento de despesas
decorrentes de precatórios e requisição
de pequeno valor;
III – atender o pagamento dos serviços
da divida pública;
IV – atender as despesas financiadas
com recursos de convênios e demais
recursos vinculados;
V – atender as despesas financiadas
com recursos de operações de crédito.
Art. 4º - Integram a presente Lei os
anexos:
-Receita orçamentária por categoria e
fonte;
-Despesa orçamentária por funções de
governo;
-Despesa orçamentária por órgãos e
unidades;
-Resumo das receitas e despesas por
entidades;
-Resumo das transferências financeiras
por entidades
-Orçamento de Investimentos.
Art. 5º - Acompanham a presente Lei os
anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 30 de dezembro de 2011
Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente
José Quirino de Alvarenga Neto
Vice-presidente
José Alfredo do Couto
Secretário

Proposição de Lei
nº 485/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
especial”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciono
e promulga a seguinte Lei :
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito especial no corrente exercício
valor de R$ 90.000,00(noventa mil reais),
conforme especificação abaixo:
02Prefeitura Municipal
02 Educação Infantil
12 Educação
12 365 Educação Infantil
12 365 0003 Universalização do Ensino
12 365 0003 1.005 Construção e
Ampliação de Unidade Escolar
4490 51 Obras e Instalações - CONCRE

Art. 2º - Os recursos para abertura do
crédito mencionado no artigo primeiro
são pro veni entes de: Su perávit
Financeiro R$ 86.759,92 (oitenta e seis
mil, setecentos e cinqüenta e nove reais
e noventa e dois centavos) e excesso de
arrecadação de convênio R$ 3.240,08
(três mil, duzentos e quarenta reais e oito
centavos).
Parágrafo único: Os recursos
provenientes de excesso de arrecadação
de convênio referido no caput deste
artigo referem-se ao Convênio nº 830364/
2007 firmado com FNDE, no valor de R$
950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil
reais)
Art. 3º - Revogam-se as disposições
em contrário, entrando a presente Lei
em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 31 de janeiro de 2012.

Proposição de Lei
nº 486/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciono e
promulga a seguinte Lei :
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédit o su plement ar no co rrente
exercício, no valor de R$ 5.530,82 (cinco
mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e
dois centavos), na seguinte dotação
orçamentária:
02 Prefeitura Municipal
02 04 Departamento de Educação e
Desporto
02 04 04 FUNDEB
02 04 04 12 Educação
02 04 04 12 361 Ensino Fundamental
02 04 04 12 361 0003 Universalização
do Ensino
02 04 04 12 361 0003 2.042 Manutenção
do FUNDEB
02 04 04 12 361 0003 2.042 3390 30
Material de Consumo – FEB.
Art. 2º - Os recursos para abertura do
crédito mencionado no artigo primeiro
serão utilizados recursos de Superavit
Financeiro da conta FUNDEB, ára
atendimento do disposto no art.21, § 2º
da Lei 11.494/07, no valor R$ 5.530,82
(cinco mil, quinhentos e trinta reais e
oitenta e dois centavos).
Art. 3º - Revogam-se as disposições
em contrário, entrando a presente Lei
em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 31 de janeiro de 2012.

Proposição de Lei
nº 487/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciono e
promulga a seguinte Lei :
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito suplementar no valor de R$
61.776,92 (sessenta e um mil, setecentos
e setenta e seis reais e noventa e dois
centavos), a dotação orçamentária:

02 Prefeitura Municipal
02 02 Departamento de Administração
02 02 04 Administração
02 02 04 122 Administração Geral
02 02 04 122 0001 Apoio Administrativo
02 02 04 122 000 2.003 Manutenção das
atividades da Administração Municipal
02 02 04 122 2003 339092 Despesas de
Exercícios Anteriores
Art. 2º - Fica autorizada a anulação do
valor de R$ 61.776,92 (sessenta e um mil,
setecentos e setenta e seis reais e
noventa e dois centavos), na seguinte
dotação orçamentária:
02 Prefeitura Municipal
02 06 Departamento M. Obras M.A. e
Serviços Urbanos e Rurais
02 06 05 Iluminação Pública
02 06 05 15 Urbanismo
02 06 05 15 452 0010 Serviços Urbanos
02 06 05 15 452 00102.026 Iluminação
Pública
02 06 0515 452 00102.026339039 Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 3º - Revogam-se as disposições
em contrário, entrando a presente Lei
em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 31 de janeiro de 2012.

Proposição de Lei
nº 488/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
especial”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciono e
promulga a seguinte Lei :
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito especial de R$ 162.000,00(cento
e sessenta e dois mil reais), para aquisição
de imóvel destinado a melhoria no acesso
à Rua José Pinto de Freitas, conforme a
seguinte classificação:
02 Prefeitura Municipal
02 06 Departamento M. Obras M.A. e
Serviços Urbanos e Rurais
02 06 15 Urbanismo
02 06 15 451 Infraestrutura Urbana
02 06 15 451 0010 Serviços Urbanos
02 06 15 451 0010 2.022 449061
Aquisição de Imóvel
Art. 2º - Fica autorizada a anulação do
valor de R$ 162.000,00(cento e sessenta
e dois mil reais), das seguintes dotações
orçamentárias:
02 Prefeitura Municipal
02 03 Limpeza Pública
02 03 15 Urbanismo
02 03 15 452 Serviços Urbanos
02 03 15 452 0010 1.002 Construção de
Aterro Sanitário
02 03 15 452 0010 1.002 449051 Obras e
Instalações........R$ 100.000,00
02 Prefeitura Municipal
02 06 Departamento M. Obras M.A. e
Serviços Urbanos e Rurais
02 06 01 Administração Geral
02 06 01 04 Administração
02 06 04 122 Administração Geral
02 06 04 122 0001 Apoio administrativo
02 06 04 122 0001 1.008 Ampliação do
Prédio da Prefeitura
02 06 04 122 0001 1.008 449051 Obras e
Instalações.....R$ 62.000,00

Art. 3º - Revogam-se as disposições
em contrário, entrando a presente Lei
em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 31 de janeiro de 2012.

Proposição de Lei
nº 489/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciono e
promulga a seguinte Lei :
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito suplementar no valor de R$
120.000,00(cento e vinte mil reais), na
seguinte dotação orçamentária:
02 Prefeitura Municipal
02 04 Departamento de Educação e
Desporto
02 04 03 Ensino Fundamental
02 04 03 12 Educação
02 04 03 12 361 Ensino Fundamental
02 04 03 12 361 003 Universalização do
Ensino
02 04 03 12 361 003 2.014 Manutenção
do Ensino Fundamental
02 04 03 1 2 3 61 0 03
2.014449052Equipamentos e Material
Permanente QESE
Art. 2º - Fica autorizada a anulação do
valor de R$ 120.000,00(cento e vinte mil
reais), da seguinte dotação orçamentária:
02 Prefeitura Municipal
02 04 Departamento de Educação e
Desporto
02 04 02 Educação Infantil
02 04 02 12 Educação
02 04 02 12 365 Educação Infantil
02 04 02 12 365 0003 Universalização
do Ensino
02 04 02 12 365 0003 2.012 Manutenção
do Ensino Infantil
02 04 02 12 365 0003 2.012449052
Equipamentos e Material Permanente
Art. 3º - Revogam-se as disposições
em contrário, entrando a presente Lei
em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 31 de janeiro de 2012.

Proposição de Lei
nº 490/2012
“Altera o vencimento básico do cargo de
auxiliar de enfermagem, previsto no Anexo I
de Lei Municipal 982/93 e no Anexo II da Lei
Municipal n º 1609/2012”
A Câmara de vereadores de Borda da Mata
aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono
a seguinte Lei :
Art. 1º - Fica alterado o vencimento básico
do cargo de auxiliar de Enfermagem previsto
no Anexo I da Lei Municipal nº 982/93 e no
Anexo II Lei Municipal nº 1609/2010.
Art. 2º - Os ocupantes do Cargo de Auxiliar
de Enfermagem, farão jus ao vencimento
básico previsto para o nível V – Técnico de
Nível Médio I previsto no Anexo IV da Lei
Municipal nº 1609/2010.
Art. 3º - As despesas decorrentes da
execução desta Lei serão suportadas pelas
do taçõ es
o rçamentárias
vigentes,
suplementadas se necessário.
Art. 4º - Permanecem inalteradas as demais
disposições das Leis n º 982/93 e 1609/2010.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Borda da Mata, 07 de fevereiro de 2012.

Proposição de Lei
nº 493/2012
Dispõe sobre a concessão de direito real de
us o de bens públic os e dá outras
providências”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata,
no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal de Borda da Mata
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei :
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal
autorizado a celebrar, com a Polícia Civil do
Estado d e Minas Gerais , contrato de
Concessão de direito real de uso do imóvel
público situado na Av. Alvarina Pereira Cintra,
nº 345, nesta cidade.
Parágrafo Único - Fica assegurado à
concedente o domínio do bem concedido e à
concessionária apenas a transferência da sua
posse, podend o retomá-lo a qualquer
momento, mediante comum acordo ou ao
término do prazo da cessão de uso.
Art. 2º - A concessão de direito real de uso
que trata esta Lei se dará pelo prazo de 10
(dez) anos, e poderá ser renovado, se houver
interesse da Administração, pelo mesmo
período ou outro p eríodo diverso do
estipulado.
Art. 3º - O imóvel objeto da presente
concessão de direito real de uso deverá ser
utilizado,
exc lus ivamente,
para
funcionamento da Delegacia de Polícia local;
Parágrafo Único – A utilização do bem para
finalidade diversa da prevista acarretará a
imediata revogação da presente concessão,
sem que qualquer indenização seja devida à
beneficiária.
Art. 4º Esta Lei em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em
contrário. Borda da Mata, 15 de fevereiro de
2012.

Benedito Delfino de Mira
Presidente da Câmara
Maria Izabel de Lima Cobra
Vice Presidente Nilson
Pereira de Toledo Filho
Secretário
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Prefeito Antonio Rosário vai a Belo Horizonte para definir a pavimentação
da estrada Tocos do Moji a Borda da Mata e a empresa responsável
diz que nos primeiros dias de maio as obras deverão começar
O Prefeito Antonio Rosário, o Vice
Prefeito Ademir Cantuária e o Vereador
Régis Floriano, participaram de uma
reuni ão co m o dono da VILASA
CONSTRUTORA, Alberto José Salum,
que contou também com a presença
do Secretário de Turismo e Deputado
Estadual Agostinho Patrus Filho.
A reunião no dia 17 de abril foi na sede
do SICEPOT-MG-SINDICATO DA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
PESADA no Estado de Minas Gerais,
em Belo Horizonte, onde Alberto José
Salum é Presi dente. O Secretário
Ago stinho Patrus Fi lho, serviu de
intermediário para os primeiros contatos
com a construtora responsável pelas
obras de pavimentação do asfalto que

liga Tocos do Moji à Borda da Mata.
De acordo com Alberto, a Construtora
Vi lasa est á apenas aguardando a
autorização do DER-MG, já que o
contrato está assinado, para que as
obras sejam iniciadas e na sua opinião
deverá acontecer nos primeiros dias do
mês de maio deste ano.
“Nos pró xi mos di as, estaremos
recebendo a visita de um funcionário da
empresa, que será o responsável pelos
trabalhos no trecho da estrada Tocos do
Moji a Borda da Mata para que sejam
tomadas as primeiras providências na
cidade, relativo a hospedagens dos
funcionários, comércio em geral e outras
providências que se fizerem necessário”
disse o P residente da Construtora,

Prefeitura de Borda da
Mata convoca mais uma
Fisioterapeuta para o Serviço
Municipal de Saúde
A P refeitura de Borda da Mata
convocou mais uma fisioterapeuta,
aprovada no último concurso, para
atender a demanda do município no
Centro Médico.
O prefeito Edmundo Silva Júnior diz
que em reunião com os vereadores, em
especial o vereador Quirino Zé do Povo,
juntamente com a Secretária Nádia de
Pádua visualizaram que a demanda pela
fisioterapi a au ment ou e com a
contratação de mais um profissional da
área, ele pretende suprir a demanda atual.
De acordo com a Fisioterapeuta Ana
Paula, que atende no Centro Médico
Municipal, ela trabalha 30 horas por

semana, atendendo em média 60
pacientes, mas ela afirma que a demanda
realmente é grande, por que ela priva
muito pela qualidade do atendimento e
não a quantidade, já que muitos também
são com tratamentos contínuos, o que
aumenta a demanda daqueles pacientes
que precisam de menos sessões. “É
melhor atender 60 e resolver o problema
dos 60, do que atender 200 e não resolver
o problema de ninguém”, diz e acrescenta
“mas acredito que com a contratação de
mais um profissional, o serviço será bem
mais ágil e esperamos que possa atender
a demanda que realmente é mu ito
grande”.

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

Anuncie no site do Tribuna Popular
Mais de 500 acessos diariamente

Alberto.
A comitiva de Tocos do Moji saiu
confiante da reunião, por constatar que a
licitada é uma empresa séria e por ter um
bom relacionamento de amizade entre o
proprietário, Alberto José Salum e o
Deputado Estadual e Secretário Agostinho
Patrus Filho que muito tem feito buscando
soluções às necessidades de Tocos do
Moji e outras regiões de Minas Gerais.
O Prefeito
Antônio
Rosário
entusiasmado e muito confiante
complementou:
“O asfaltamento
da estrada Tocos do Moji a Borda da Mata,
sempre foi uma luta constante na minha
Administração, eu devo isso ao meu
povo”, concluiu o Prefeito.
Matéria: (Eni)

Ademir
Cantuária,
Antonio
Rosário,
Agostinho
Patrus, Alberto
José Salum e
Régis Floriano

Campanha de vacinação contra a gripe
começa dia 05 de maio em Borda da Mata
A Campanha de Vacinação contra
Influenza 2012 começa no sábado, dia
05/05, em todo o país e se estende até
25/05. Em Borda da Mata, a abertura da
vacinação é no Centro Médico Benedito
Cobra Neto, das 8h às 17h.
De acordo com o Ministério da Saúde,
“a ação visa imunizar 80% do públicoalvo de 30,1 milhões de pessoas, entre
idosos, gestantes, crianças entre seis
meses e do is anos de idade,
profissionais de saúde e indígenas.” Em
Borda da Mata, segundo a Secretaria de
Saúde, a meta é imunizar 3.218 pessoas.
Depois do dia nacional da campanha,
a equ ipe de vacinação percorre os
distritos, bairros rurais e urbanos da
cidade, além de clínicas e hospitais para
facilitar o acesso das pessoas. No dia
07/05 (segunda-feira), a vacinação
acontece às 9h na Bocaina e às 9h30 no
distrito Sertãozinho. Dia 08/05 (terçafeira), às 8h30, no Barro Amarelo e às 9h
no distrito Cervo.

No dia seguinte, 09/05/2012 (quartafeira), a campanha segue para o Lar Irmã
Maria Augusta às 8h30, às 13h na
Clínica MR Hospital Day e às 14h na
Clínica de Cardiologia do Dr. Mário
Lúcio.
Na quinta-feira, 10/05, a vacinação vai
estar às 8h30, no bairro São Benedito,
às 9h30 no bairro Santa Edwirges e às
13h no bairro Santa Cruz.
Na sexta-feira, dia 11/05, às 8h30 no
Campo, às 9h30 na Boa Vista, às 10h no
Gaspar e às 1 3h no bairro Santa
Terezinha.
No dia 14/05 (segunda-feira) às 8h30
na Santa Rita, às 13h no Santo Antônio
e às 14h30 na Clínica Nossa Senhora do
Carmo.
No dia 15/05 (terça-feira), às 8h30, a
vacinação vai estar na UBS Monsenhor
Pedro Cintra e às 13h no bairro São
Judas.
Na quarta-feira, dia 16/05, às 8h30 na
Palma, às 9h30 na Serrinha e às 13 h no

bairro Nossa Senhora de Fátima.
A campanha se encerra no município
na quinta-feira, 17/05, nos períodos da
manhã e da tarde na APAE.
Segundo a Organização Mundial da
Saúde, existe no mundo cerca de 1,2
bilhão de pessoas com risco elevado de
contrair gripe com complicações, sendo
385 milhões de idosos acima de 65 anos
de idade, 140 milhões de crianças, e 700
milhões de crianças e adultos com
doenças crônicas. A vacinação pode
reduzir entre 32% a 45% o número de
hospitalizações por pneumonias e 39%
a 75% a mortalidade global. Entre os
resident es em lares de i dosos, a
vacinação pode diminuir em 60% o risco
de pneumonia e em cerca de 50% a 68%
o risco glo bal de hospitalização,
respectivamente.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Bairro Morada do Sol em Borda da
Mata também ganha calçamento
A Prefeitura de Borda da Mata está
calçando o bairro Morada do Sol, que
fica acima do bairro Nossa Senhora de
Fátima. Segundo o prefeito Edmundo
Silva Júnior, todas as ruas receberão o
benefício e a rua princi pal qu e dá
acesso ao bairro já está pronta.

Ela ressalta ainda que também neste
bairro foi feito manilhamento para que
a água que descer de lá não danifique
o setor de baixo.
Outro bairro que foi finalizado, é o
bairro Santo Antonio. Essa foi a terceira
etapa e agora só faltam algumas ruas

sem saída e outras em que de um lado
é co nsi derado área ru ral , mas a
Prefeitura já está elaborando projeto
para essas ru as, para fazer co m
recu rso s pró pri o s, já qu e o s
Ministérios não liberam verbas para
este tipo de situação.

Rua que dá acesso ao bairro Morada do Sol

Manilhamento e meio-fio

Rua que está sendo alçada

