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Borda da Mata e Tocos do Moji assinam
convênios com a Caixa Federal de emenda
parlamentar do Ministério da Agricultura

Superintendente da Caixa, João Deom e o Prefeito
de Tocos do Moji, Antonio RosárioPereira na

solenidade em Pouso Alegre

Superintendente da Caixa, João Deom e o Prefeito
de Borda da Mata, Edmundo, Deputado Odair Cunha e

Chefe de Gabinete, José Augusto.
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Prefeitura de Borda da Mata realiza comodato
com Clube  de  Campo Tiradent es  para
transformá-lo em uma Praça de Esportes
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ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação

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

Professores especializados e credenciados pelo CREF-6,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Fisiologista do exercício.

Modernos equipamentos, mesclando exercícios
 localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

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

Um Setor em franca expansão
A Emenda 29, pela qual todos nós do
setor de saúde pública lutamos nos
últimos 12 anos (e eu particularmente,
como militante do movimento sanitário,
ex-secretário de Saúde de Minas Gerais,
ex-ministro da Saúde e deputado federal
ho je presidindo a Comissão de
Seguridade Social da Câmara) teve sua
regulamentação  sancionada pela
presidente Dilma Rousseff.  Acredito
que esgotamos nossas discussões
sobre o tema nesta última década. A
saúde pública brasileira ainda tem
caminhos fundamentais a serem
trilhados, mas a regulamentação,
independentemente das cada vez  mais
necessárias discussões sobre
financiamento,  ganhou racionalidade ao
definir, de uma vez, o que são gastos
específicos de saúde, impedindo as
maquiagens orçamentárias de municípios
e Estados que tanto prejudicam os
usuários. Demos um grande passo.
Qualquer diagnóstico setorial mostra
que a Saúde é subfinanciada, que ainda
estamos longe de atingir o patamar de
investimentos per-capita dos países
desenvolvidos e que somos superados
nesse quesito até mesmo por países
vizinhos, como a Argentina, e com
outros países de economia
consideravelmente menor que a
brasileira. Mas jogamos o jogo da espera
e da paciência e dos avanços paulatinos.
É uma utopia acreditar que faremos tudo
de uma vez só. A Educação já nos
mostrou que somente consolidou seu
orçamento através de décadas de
avanços. Na Saúde não será diferente.
O ministro Alexandre Padilha tem também
essa visão estratégica de que o debate
sobre o financiamento não se encerra
com a regulamentação da Emenda 29 e
que essa discussão vai  cont inuar
balizando o setor.
O texto com a regulamentação da emenda
constitucional, sancionado agora pela
presidente Dilma Rousseff, obriga a
União  a aplicar na saúde o valor
empenhado no ano anterior, mais a
variação nominal do Produto Interno
Bruto (PIB). Já os Estados e o Distrito
Federal deverão investir 12% de sua
receita no setor, enquanto os municípios
devem investi r 15%. Os 10% do
orçamento federal para a saúde pública
ficaram de fora, assim como as fontes
externas que funcionariam nos moldes
da extinta CPMF.
No cerne dessa luta está o objetivo de
que, pelo menos, os investimentos do
setor público se aproximem daqueles do
setor privado. Há ambiguidades nesse
cálculo. O admirável crescimento da
economia brasileira na última década
proporcionou a entrada de um grande
contingente de novos usuários na saúde
suplementar, parte pelo aumento de
renda, parte pela via dos planos

corporativos com a expansão da massa
de empregados no mercado formal. Mas
continua a fo rte demanda pelo
atendimento públ ico  em vários
segmentos de promoção da saúde que
não contam com a ação das operadores
dos planos privados, como as
campanhas de vacinação, as ações dos
programas de gratuidade e subsídio na
distr ibu ição de medicamentos, no
tratamento de doenças infecto-
contagiosas como a Aids, nos caros e
complexos t ransplantes de ó rgãos
sólidos e nas emergências cobertas pela
rede Samu, que atende indistintamente
usuários do SUS e usuários cobertos
pelos planos de saúde.
De acordo com os últimos dados do
IBGE na pesquisa “Conta-Satélite da
Saúde”, as famíl ias brasileiras
responderam por mais da metade dos
gastos com saúde no país entre 2007 e
2009 através de pagamento de planos,
consultas, internações e medicamentos.
Isso representa 56,3% do total do país
nesse período . Em números
particularizados, o gasto público médio
com saúde em 2009 foi de R$ 645,27 por
pessoa. Já as despesas privadas foram
de R$ 835,65 per-capita em média. Leve-
se em consideração, nesse caso, que os
gastos públicos cresceram
proporcionalmente mais do que os
privados e que se destinam basicamente
a tocar a máquina de hospitais, postos
de saúde, redes de emergência,
programas de promoção e prevenção,
como a Saúde da Família e vigilância
sanitária, compra de medicamentos e
laboratórios da administração pública.
Em 2009, houve crescimento de 5,2% das
despesas das três esferas da
administração pública com saúde, contra
3,5% dos gastos das famílias. Com a
regulamentação da Emenda 29 projeta-
se a entrada de mais R$ 3,2 bilhões de
recursos/ano através do setor público.
Ainda longe de representar um impacto
significativo num universo de R$ 283,6
bilhões, que é o tamanho do setor de
saúde no Brasil, equivalente a 8,8% do
PIB de 2009.
Há que se destacar, também, o
gigantismo desse setor, que respondeu
em 2009 por 4,5% dos postos de trabalho
no país, atingindo um total de vagas de
4,3 milhões e em expansão contínua. É
uma atividade expressiva, com um
tamanho de 7,5% do PIB brasileiro. A
pesquisa mostra, ainda, que a saúde
concentra 7,8% do total da massa
salarial, resultado da cada vez mais
exigida especialização dos profissionais
do setor, com média salarial de R$
22.395,00/ano, contra rendimento médio
nacional de R$ 14.222,04.

Saraiva Felipe
Deputado Federal

II Encontro de Folias de Reis em Borda da Mata
Manifestação cultural mobiliza e emociona população rural e urbana

No dia 15 de janeiro, aconteceu em
Borda da Mata o II Encontro de Folia de
Reis com a participação de grupos de
folia dos bairros Barro Amarelo e Cervo.
O Encontro foi organizado pela Oficina
de Lazer, Cultura e Iniciação Profissional,
pelo Grupo Musical Poesia Cantada e
pela Paróquia de Nossa Senhora do
Carmo. Os grupos de folias mais
tradicionais do município estiveram
presentes, como a folia do Mestre João
Mira, Mestre Jaia e Mestre Geraldinho.

O Encontro  começou  com a
participação desses grupos na missa das
19  horas, os foliões entraram em
procissão juntamente com os ministros
e com Padre Ramon Ferreira, incentivador
do Encontro. A Celebração Eucarística
teve a participação do Grupo Poesia
Cantada que, sob a orientação de Pe.
Ramon, cantou canções populares,
típicas da folia, durante o  rito,
emocionando os presentes.

Logo após a missa, os foliões se
dirigiram aos arcos que levaram a folia
até ao  Centro Pastoral, onde se
encontrava o presépio. O caminho foi
percorrido com danças e ritos próprios

da Folia de Reis, canções em várias vozes
acompanhadas de violões, violas e
tambores e orações aos três Reis, ao
Menino Jesus, à Nossa Senhora e a São
José. A população bordamatense
prestigiou o evento do início ao fim, até
mesmo sob forte chuva.

O II Encontro de Folia de Reis foi
incentivado por Padre Ramon Ferreira,
apreciador da cultura popular-religiosa;
organizado por Poli Brandani, músico,
especialista em áudio, e responsável pela
reunião dos foliões; auxiliado pelo grupo
musical Poesia Cantada que, em família,
trabalhou para que o Encontro fosse um
sucesso; e realizado pela Oficina de Lazer,
Cul tura e Iniciação  Pro fissional,
associação sem fins lucrativos, com
interesses artístico-culturais. O Encontro
foi totalmente registrado em gravação de
imagem e som, graças à colaboração do
músico bordamatense Elton Ribeiro,
pesquisador de ritmos regionais. Esta
gravação será documento histórico da
Fo lia de Reis de Borda da Mata,
corroborando para o não-desparecimento
desta manifestação popular, religiosa e
cultural tão importante para o município.

A Folia de Reis de Borda da Mata é
muito antiga, tem-se notícias de foliões
desde a fundação do povoado, há quase
dois séculos. No passado, diversos
bairros rurais como bairro do Campo,
Gaspar entre outros, possuíam grupos
de folias que, entre 25 de dezembro e 6
de janeiro , percorriam caminhos,
passavam pelas casas e angariavam
donativos para os mais carentes ou para
comunidades religiosas. Hoje, ao que se
sabe, são pouquíssimos grupos e com
reduzido número de integrantes,
havendo alto risco de desaparecimento.

A Folia de Reis é uma manifestação
popular tradicional que remete à memória
e à história do povo bordamatense, de
origem essencialmente rural e religiosa.
Deixá-la desaparecer significa romper
com parte da identidade do município,
descaracterizá-lo na sua essência, cortar
suas raízes. Portanto, é importante
lembrar a velha máxima: “Um povo que
não tem passado, dificilmente terá
futuro”.

Maria Rita Costa Bertolaccini
Presidente da Oficina de Lazer,
Cultura e Iniciação Profissional

Grupos de Folia de Reis participando da missa e o Grupo Poesia Cantada durante a missa

A Prefeitura de Senador José Bento precisa-se de
um médico para trabalhar no Programa de Saúde

 da Família. Os interessados devem entrar em
contato com a Prefeitura pelo telefone 3426-1245.

Creche Próinfância de Senador José
Bento começa a ser construída

A Creche Próinfância de Senador José
Bento já começou a ser construída agora
no mês de janeiro. Essa vai ser a primeira
Creche que o município vai ter em sua
história  e segundo o prefeito, Flávio de
Souza Pinto, depois de pronta ela vai
atender as famílias que trabalham fora e
muitas vezes não tem com quem deixar
seus filhos. “É uma grande conquista
para a população bentense” frisa o
prefeito.

Início da
construção do
Próinfância em
Senador José
Bento

Obra da Farmácia de Minas em Senador
 José Bento está bastante adiantada

A Farmácia de Minas que está sendo
construída em Senador José Bento está
a todo vapor. Em breve a população
poderá contar com mais este benefício
que a Administração  Municipal
conseguiu junto ao Governo Estadual.

Farmácia de
Minas sendo
construída em
Senador José
Bento

Zé Henrique e Gabriel será a
grande atração da Festa de
Aniversário de Senador José Bento

No dia 1º de março, Senador José
Bento comemora 49 anos de emancipação
política e administrativa, mas a Prefeitura
vai comemorar, no sábado,  dia 25 de
feverei ro com  mais um show de
expressão nacional. Desta vez quem vai
se apresentar no município é a

consagrada dupla Zé Henrique e Gabriel
que atrai multidões em seus shows. No
ano passado, Teodoro e Sampaio fez um
show que ficou para a histó ria do
município e este ano, o prefeito Flávio
acredita também que será um grande
espetáculo. “Nós preocupamos com

estes eventos importantes
porque, além de movimentar
toda a economia do
município, ainda dá
oportunidade aquelas
pessoas que muitas vezes
não tem oportunidade de
assistir grandes shows em
outros municípios e tudo isso
gratuitamente para a nossa
população. Contamos mais
uma vez com a presença de
toda região, como no ano
passado”, convida o prefeito
Flávio.

A Fábrica de Bolsas Térmica, New Tênis,
instalada em Senador José Bento está
contratando mais 40 funcionários para a sua
unidade no município. Os interessados
podem procurar a própria fábrica em
Senador José Bento.
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Representantes das marcas:

Rua José Pinto de Freitas, nº 8 - Borda da Mata - Tel.:3445-2656
Av. Alvarenga Peixoto, nº 918 - Inconfidentes - Tel.:3464-1098

Rua Minas Gerais, nº 669 - Monte Sião - Tel.:3465-1815
Rua João Pessoa nº 85 -  Jacutinga -Tel.:3443-2304

SURF MÁQUINAS
Promoção de início de Ano

ou enquanto durar o estoque.
Reta Industrial - 5.000 pontos

Motor Silencioso - Apenas R$850,00 à vista.

Escolinha de Futebol Meninos de Ouro de
Bom Repouso vence a Copa Cambuquira de
Futebol de Menores na categoria 2000/2001

É CAMPEÃO... É CAMPEÃO... É
CAMPEÃO...Foram com estas palavras
que os MENINOS DE OURO da
Escolinha de Futebol de Bom Repouso,
voltaram para a acidade na tarde de
sábado (21), trazendo na bagagem o
troféu maior de campeão da 1ª Copa
Cambuquira de Futebol de Menores.

Depois de bela acolhida pelo Prefeito
Cáca, e seu Diretor de Esportes
Henrique, a equipe se concentrou na
Escola Jorgina Bacha e de lá só saiu
depois da conquista.

Campeão da categoria 2000/2001.
Foram dez dias de jogos com muita

chuva e lama, mas os guerreiros: Gabriel
(Goleiro), Igor, Savio e Yan Pedro, Jhone,
Mizael, Tocantins e Lobo (Careaçú),
Felipe e Lucas e Yaiá, Pedrinho, Gabriel e
Romarinho trouxeram o títu lo tão

esperado por toda a delegação.
Com a presença constante do Prefeito

Edmilson e a 1ª Dama Renata, estes
presenciaram de perto a busca intensa
por este título, não medindo esforços
para tal acontecimento.
 “A categoria 98/99 também brilhou em

muitos momentos da competição mas
não  consegu imos superar  nossos
adversarios e ficamos com o vice
campeonato da Fase Prata: Os guerreiros:
Álvaro (go leiro), Tacinho, Tales e
Gustavo, Arinelson, Lucas Paulo e
Ratinho, Suender, Rafael e Altair, João
Pedro, Samuel, Wender e Janderson”, diz
o professo r René e acrescenta “A
categoria 96/97 foi a mais sofrida, depois
de grandes jogos e apresentarem um
futebol de alto nível e com a preparação
física invejável, ficamos fora das finais

por apenas um gol no saldo de gols.
Porém fomos briosos o bastante para
buscar o titulo da Fase Prata ... os
guerreiros: Rai (Goleiro), Hiagão, Kadú,
Hiaguinho e Hiago, André, Bundinha e
Kenedy, Juninho, Marcelo e Elias,
Álvaro, Yuri. Paulão e Rafael”.
 O Professor René, orgulhoso de seus

comandados, fez inúmeras palestras
durante o evento, corrigindo as falhas e
buscando elevar o brio dos meninos, com
o apoio do Paulinho da Padaria, não
houve nenhum incidente de qualquer
ordem que viesse at rapalhar  a
concentração, “que esta alegria perdure
por toda a vida... vai ficar marcado...”

“Já estamos nos preparando para a 4ª
Copa Bom Repouso de Futebol de
Menores... De 20 a 28 de Julho de 2012”,
finaliza o Professor René.
 

Entrega da
premiação aos
campeões

Premiação
a categoria

98/99 e o
time

campeão

Categoria 98/99 e
Categoria 96/97

Prefeito de Bom Repouso assina
convênio com a Funasa no valor de
230 mil reais para aquisição de um
caminhão compactador de lixo
Prefeitos, Secretários Municipais de

Saúde e representantes de
associações de catadores participaram
do ato de assinatura de 120 convênios
com a Fundação  Nacional de
Saneamento (FUNASA), no  dia 17 de
janeiro, no auditório do CREA/MG, em
Belo Horizonte. Entre os prefeitos
estava o de Bom Repouso, Edmilson
Andrade, que também assinou um
convênio no valor de 230 mil reais para
a aqu isição de um caminhão
compactador de lixo para o município.

Participaram ainda da cerimônia, além
do Presidente da Funasa,  Gilson de
Carvalho Queiroz Filho, o deputado
federal Odair Cunha e o Deputado
Estadual  Ulisses Gomes. “Esses
recursos são muito importantes para
os habitantes de todas essas cidades.
É o  governo federal  presente em
Minas”, disse Odair Cunha e
acrescentou   “mais uma grande
conqu ista que a Administ ração
Municipal de Bom Repouso consegue
para os seus munícipes”

CRAS de Bom Repouso
está em novo endereço

O Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) de Bom Repouso se
encontra instalado em novo endereço
desde o início do ano. Ele está na Rua
Quinzinho Brandão nº 260, no prédio da

antiga Creche.
O CRAS informa ainda que já se

encontram abertas as inscrições para o
Programa Pró-Jovem Adolescente. Maiores
informações pelo telefone:3461-1239.

Prefeito de Tocos do Moji
assina convênio com a Caixa
de uma emenda parlamentar
de Bilac Pinto para comprar

um caminhão caçamba
no valor de 195 mil reais

No dia 18 de janeiro, o prefeito de
Tocos do Moji, Antonio Rosário Pereira,
esteve em Pouso Alegre, onde assinou
convênio  com o Superintendente
Regional da Caixa no Sul de Minas, João
Deom Pereira, através uma emenda
parlamentar do  Ministério da
Agricultura, indicada pelo Deputado
Federal e Secretário de Estado Bilac
Pinto, no valor de 195 mil reais.

Segundo o prefeito, essa verba será
ut il izada para a aqu isição  de um
caminhão  com caçamba para

manutenção das estradas rurais. “Esses
serviços é de suma importância, pois a
produção agrícola no município é muito
grande e necessita de estradas bem
conservadas para o seu escoamento
com rapidez sem nenhum prejuízo aos
agricultores” frisa Antonio Rosário e
acrescenta “muito  obrigado  ao
Deputado e Secretário de Estado Bilac
Pinto , em nome da população  de
Tocos do Moji, por mais este gesto
de carinho e amizade com nosso
município”.

Duas avenidas em Tocos do Moji ganham
cerca de 4.500 m² de calçamento

A Prefeitura de Tocos do Moji concluiu
as obras de calçamento nas avenidas
Antonio Vicente Pereira e Sírio Tibúrcio
da Silva. Foram cerca de 4.500 m² de

calçamento.
Com essa obra, a primeira etapa da

verba de 250 mil reais destinada a Tocos
do Moji pelo Governador Antonio

Anastasia para infra-estrutura, está
concluída.

A segunda etapa será o calçamento da
entrada do Distrito dos Fernandes.

Avenidas
Antonio
Vicente

Pereira e
Sírio

Tibúrcio
da Silva

Terceira ponte no Córrego Brejo
Grande no Sertão da Bernardina
em Tocos do Moji é concluída
A Prefeitura de Tocos do Moji concluiu

mais uma ponte no município. É a ponte
no Córrego Brejo Grande, no Distrito do
Sertão  da Bernardina, próxima a
residência do Sr. Quim Luca. Essa ponte
era a última de maninha neste córrego
que nos últimos anos tinha problemas
com enchentes, pois não suportava a

vazão de água.
Agora, a Prefeitura  fez uma ponte com

vazão três vezes maior do que a antiga e
o prefeito Antonio Rosário acredita que
com essa ponte e as outras duas feitas
no mesmo córrego, o problema das
enchentes no Sertão da Bernardina foi
solucionado.

Nova Ponte
no Sertão da
Bernardina

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Superintende da
Caixa, João Deom e
o prefeito Antonio
Rosário, durante a
assinatura do
convênio
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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.

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

Dia 26 de janeiro,
Karina Cristina de

Meireles comemorou
seu aniversário ao lado
de sua filha, Ana Lívia.

Parabéns!!!

Aniversário

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

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

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

NOVO

ENDEREÇO

Prefeitura de Borda da Mata realiza comodato
com Clube de Campo Tiradentes para

transformá-lo em uma Praça de Esportes
A Prefeitura de Borda da Mata realizou

um comodato com o Clube de Campo
Tiradentes que praticamente estava
desativado. De acordo com o prefeito
Edmundo, a intenção do município é
transformar o local em uma Praça de
Esportes, com Parque para exposições e
Centro de Convenções.

Edmundo disse ainda que o Clube

atenderá toda a população
gratuitamente, mas antes o ele vai receber
uma manutenção  completa como
paisagismo, limpeza, entre outros
detalhes para deixa-lo em condições de
uso. “Tenho certeza que será um ótimo
local de diversão para a população, que
poderá realizar campeonatos,
confraternizações, entre outras

atividades”, frisa o prefeito.
Depois de arrumado, o local seguirá

as normas de um Clube normal para que
as pessoas possam freqüentar, inclusive
com a exigência de exames médicos.

O prefeito informa ainda que já está
enviando um Projeto de Lei para a Câmara
Municipal para que ele possa começar a
fazer a manutenção.

Clube receberá novo paisagismo e a piscina que necessita de recuperação

Algumas manilhas da Avenida João Olivo
Megale em Borda da Mata são substituídas

A Prefeitura de Borda da Mata fez a troca de manilhamento na Avenida João Olivo Megale, onde inicia a Rua Alfredo
Gomes de Lima. Segundo a Secretaria de Obras, a troca foi necessária devido ao desgate das manilhas antigas e também
para aumentar a vazão de água no local que estava enfrentando problemas e antes que o recapeamento da Rua Alfredo
Gomes de Lima fosse feita, a Prefeitura fez a substituição para ter que danificar o asfalto depois.

Prefeito de Borda da Mata
assina convênio com a Caixa de
uma emenda parlamentar de
Odair Cunha para comprar uma
Patrol no valor de 500 mil reais

No dia 18 de janeiro, o prefeito de
Borda da Mata, Edmundo Silva Júnior,
juntamente com o Chefe de Gabinete,
José Augusto, estiveram em Pouso
Alegre, onde Edmundo assinou
convênio com o Superintendente
Regional da Caixa no Sul de Minas, João
Deom Pereira, através uma emenda
parlamentar do Ministério da Agricultura,
indicada pelo Deputado Federal Odair
Cunha, no valor de 500 mil reais.

Segundo o prefeito, essa verba será
utilizada para a aquisição de uma Patrol
para manutenção das estradas rurais.
“Estamos com duas, mas uma

praticamente está inviável  ficar
arrumando, pois as peças são caras e a
manutenção tem ficado muito cara e
esses serviços de manutenção de
estradas rurais é de suma importância,
pois a produção agrícola no nosso
município necessita de estradas bem
conservadas para o seu escoamento”,
diz o prefeito Edmundo e acrescenta
“muito obrigado ao Deputado Odair
Cunha que sempre tem lembrado de
Borda da Mata e  população
bordamatense agradece sua
preocupação, principalmente, com nosso
município.”

Superintendente João
Deom Pereira, Prefeito
Edmundo Silva
 Júnior e o Deputado
Federal Odair Cunha

Visite e anuncie no site do Tribuna Popular

Quem completou três
aninhos no dia 12 de
janeiro junto com
amigos e familiares foi a
gatinha Sabrina de
Tocos do Moji - MG.
Parabéns!!!
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 Praça Nossa Senhora do Carmo, 58

Tel.3445-1914   Tel.:3445-3175
Agora também Drogaria Santa

Izabel no Distrito do Cervo
 Tel.:(35)3445-5000

Aqui a qualidade faz a diferença
Manipulação de Fórmulas em geral

“A fórmula exata da confiança”

Há 36 anos levando saúde até você

Sítio
Maranatha

(Bairro Córrego
da Onça)

Site: www.pousadavaledasmontanhas.com.br

SENADOR
JOSÉ

BENTO

Distância
do Centro:

1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741

Dr. Mário Lúcio de A. Mattozo
(Cardiologista)

Está atendendo no Hospital e Clínicas Santa
Paula - Santa Paula Cardiologia

Avenida Getúlio Vargas, 33 – Centro
Atrás da Catedral
Pouso Alegre – MG

Telefones para contato:
3422-1724 / 3449-1002 / 9973-4948

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 476/2011.
Altera a Lei Municipal nº 1.680, de 06

de Julho de 2011 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2012) que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária de 2012.

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

Art. 1º. Fica substituído o Anexo de
Metas Fiscais mediante a apresentação
dos demonstrativos em anexo.

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das sessões, 12 de dezembro de
2011.

Proposição de Lei n° 477/2011
“Dispõe sobre o Fundo Municipal de

Assistência  Social e dá  outras
providências”.

O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal
de Assistência Social –  FMAS,
Instrumento de captação e aplicação de
recursos, que tem por objet ivo
proporcionar recursos e meios para o
financiamento das ações na área de
Assistência Social, vincu lado  à
Prefeitura Municipal de Borda da Mata

Art. 2º Constituirão receitas do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS:

I -  recursos provenientes das
transferências dos Fundos Nacional e
Estadual de Assistência Social;

II - do tações o rçamentárias do
Município e recursos adicionais que a
Lei estabelecer no transcorrer de cada
exercício;

III - doações, auxílios, contribuições,
subvenções e transferências de
entidades nacionais e internacionais,
organizações governamentais e não-
governamentais;

IV - receitas de aplicações financeiras
de recursos do Fundo, realizadas na
forma da Lei;

V -  as parcelas do produto de
arrecadação de outras receitas próprias
oriundas de financiamentos das
atividades econômicas, de prestação de
serviços e de outras transferências que
o Fundo Municipal de Assistência Social
terá direito a receber por força da Lei e
de convênios no setor;

VI - produto de convênios firmados
com outras entidades financiadoras;

VII - doações em espécies feitas
diretamente ao Fundo;

VIII - outras receitas que venham a ser
legalmente instituídas.

Parágrafo Único - Os recursos que
compõem o Fundo serão depositados em
instituições financeiras Oficiais, em conta
especial sob a denominação - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - FMAS.
Art. 3º - O FMAS será gerido pela

Secretaria de Assistência Social, sob
orientação e controle do Conselho
Municipal de Assistência Social.

§ 1º - A proposta orçamentária do
Fundo Municipal de Assistência Social
- FMAS, deverá ser aprovada pelo
Conselho Municipal de Assistência
Social  e  constará do Plano Diretor do
Município.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal
de Assistência Social - FMAS - integrará
o orçamento do Departamento Municipal
de Assistência Social.

Art. 4º - Os recursos do Fundo de
Assistência Social - FMAS - serão
aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de
programas e projetos de Assistência
Social desenvolvidas pelo Departamento
Municipal de Assistência Social
responsável pela execução da Política de
Assistência Social  ou por órgãos
conveniados;

II - pagamento pela prestação de
serviços a entidades conveniadas de
direito público e privado para execução
de programas e projetos específicos do
setor de assistência social;

III - aquisição de material permanente
e de outros insumos necessários ao
desenvolvimento dos programas;

IV – construção, reforma, ampliação,
aquisição ou locação de imóveis para
prestação de serviços de Assistência
Social;

V -  desenvo lvimento  e
aperfeiçoamento dos instrumentos de
gestão, planejamento, administração e
controle das ações de assistência social;

VI - desenvolvimento de programas de
capaci tação e aperfeiçoamento de
recursos humanos na área de assistência
social;

VII - pagamento  dos benefícios
eventuais, conforme o disposto no inciso
I do art. 15 da Lei Orgânica da Assistência
Social;

VIII - constituir outros ativos e
contratar assessoria e serviços na área.

Art. 5º - O repasse de recursos para as
entidades e organizações de assistência
social , devidamente registradas no
CNAS, será efetivado por intermédio do
FMAS, de acordo  com cri térios
estabelecidos pelo Conselho Municipal
de Assistência Social.

Parágrafo Único - As transferências de
recursos para o rganizações
governamentais e não governamentais
de Assistência Social se processarão
mediante convênios, acordos, ajustes, e/
ou similares, obedecendo a legislação
vigente sobre a matéria e de
conformidade com os programas e
projetos aprovados pelo Conselho
Municipal de Assistência Social.

Art. 6º - As contas e os relatórios do
gestor  do Fundo Municipal de

Assistência Social serão submetidos à
apreciação do Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS,
mensalmente, de forma sintética e,
anualmente, de forma analítica.

Art. 7º - No final do exercício financeiro,
o saldo positivo será transferido para o
exercício seguinte, a crédito do mesmo
fundo para assegurar a continuidade das
ações programadas e constantes do
orçamento do o rgão ao  qual está
vinculado.

Art. 8º - A contabilidade evidenciará a
situação financeira, patrimonial e
orçamentária do Fundo Municipal de
Assistência Social, conforme legislação
pertinente.

Art. 9º - A contabilidade permitirá
contro le prévio, concomitante e
subsequente, informando apropriações,
apurando custos de serviços,
interpretando e avaliando com os
instrumentos de sua competência os
resultados obtidos.

Art. 10 – A contabilidade será feita por
profissionais habi litados, emitindo
relatórios mensais de gestão dos custos
dos serviços, assim como os balancetes
do Fundo Municipal de Assistência
Social.

Art. 11 - Para atender às despesas
decorrentes da implantação da presente
Lei fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, no presente exercício, Crédito
Adicional Especial até o valor de R$
1.000,00, obedecendo as prescrições
contidas nos incisos I a IV, do parágrafo
1º do artigo 43 da Lei Federal n° 4320/64.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na
data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente
as contidas na Lei Municipal 1.208 de 15
de dezembro de 1.998.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2011

Proposição de Lei n° 480/2011
“Dispõe sobre a Política Municipal de
Turismo , define as atribuições da
Administração Pública Municipal no
planejamento, desenvo lvimento  e
estímulo ao setor turístico, e dá outras
providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata
– Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município, FAZ SABER,
que a Câmara Municipal de Borda da
Mata aprovou e ele sancionou a seguinte
Lei:
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2011

Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente da Câmara

José Quirino de Alvarenga Neto
 Vice Presidente

José Alfredo do Couto
 Secretário

Obs.: Essa Lei completa você vê no
site do Tribuna Popular -

www.tribunabm.com.br em Política.

Abertura da
Licitação para

término do
asfalto de

Tocos do Moji
será no dia 13
de fevereiro
No dia 13 de fevereiro, a

esperança da população de Tocos
do Moji, em ver concluída a obra
de asfaltamento do município até
Borda da Mata, por começar a ter
data marcada. É que nesse dia em
Belo Horizonte, vai ser aberto os
envelopes das empresas que vão
participar da l icitação para a
conclusão das obras, conforme o
Edital publicado ao lado:

Resultado da“Ação Entre Amigos” Creche Municipal
Madre Tereza de Saldanha-Borda da Mata

Cleuza Porfírio da Silva recebendo o prêmio

Agradecemos a todos que
adquiriram o bilhete e a

todos os funcionários que
os venderam.

Equipe Diretiva,
Janeiro de 2012.

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 Tribuna Popular
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DIRETO DA POLÍCIA
CB Júnior

Atendimento
aos pacientes

Jovem de 23 anos
 é preso no centro
da cidade por ter

contra si mandado
de prisão

No dia 01 de janeiro, a Polícia Militar
realizava patrulhamento pela área central
do município quando abordou J. O. S. de
23 anos de idade, sendo  que ao
consultarem seus dados constataram
que existia um mandado de prisão em
desfavor do mesmo, sendo ele preso e
encaminhado a Delegacia de Plantão da
cidade de Pouso Alegre.

Mulher de 38
anos agride jovem

de 18 no bairro
Santo Antonio

 No dia 02 de janeiro, a Polícia Militar
foi acionada a comparecer no bairro
Santa Antônio onde a vítima T. A. S. de
18 anos de idade narrou que devido a
um desentendimento anterior havia sido
agredida pela autora S. V. C. L. de 38 anos
de idade. No local a autora confirmou a
agressão, sendo a vítima encaminhada
ao pronto atendimento médico onde
constatou lesão corporal sendo a autora
presa em flagrante e encaminhada a
Delegacia de Polícia.

Operação contra as
drogas no bairro
Santa Edwiges

prende três pessoas
e apreende uma

menor por tráfico
No dia 06 de janeiro, a Polícia Militar

desencadeou operação anti drogas no
bairro Santa Edwiges sendo que durante
abordagem a uma residência onde havia
várias denúncias de tráfico de drogas,
obteve êxito em localizar escondido
dentro da casa uma grande quantidade
de maconha e dinheiro, sendo a
proprietária da casa P.H.F.F, de 34 anos
de idade, J. D. L de 20 anos, M. C. S de 18
anos e uma menor de 17 anos foram
presas e apreendida em flagrante delito,
sendo que já na Delegacia de Polícia
foram encontradas com a menor várias
pedras de crack escondidas no corpo da
menor. A proprietária da residência foi
autuada em flagrante delito por tráfico
de drogas e encaminhada à cadeia
pública da cidade de Ouro Fino. As outras
autoras e a menor foram ouvidas e
liberadas, sendo instaurado inquérito
policial.

Briga generalizada
em um bar na
AV. Alvarina

Pereira Cintra
deixa todos presos
No dia 08 de janeiro, a Polícia Militar

foi acionada a comparecer na Avenida
Alvarina Pereira Cintra onde havia

ocorrido uma briga generalizada num bar.
No local, a maioria dos envolvidos havia
se evadido, sendo iniciado rastreamento
a fim localiza-los, sendo que ao
amanhecer do dia, já na segunda feira,
todos foram encontrados, sendo presos
em flagrante po r agressão e lesão
corporal e encaminhados à Delegacia de
Polícia.

Jovem de 21 anos
furta motocicleta
após acidente no
centro da cidade

e cai ao fugir
quebrando a perna
No dia 15 de janeiro, por volta das 1h,a

Polícia Militar foi acionada a comparecer
na Praça Antônio Megale onde havia
ocorrido um acidente de trânsi to
envolvendo  um veículo  e uma
motocicleta, sendo que após o acidente
um indivíduo, aproveitando a ausência
dos proprietários dos veículos, havia
fu rtado a motocicleta. Durante o
rastreamento os Policiais Militares
localizaram a motocicleta acidentada e o
autor R. S. M. de 21 anos de idade caído
ao solo com uma fratura exposta na
perna, sendo constatado pelos policiais
que o autor durante a fuga em alta
velocidade havia sofrido uma queda. O
autor foi socorrido  ao pronto
atendimento médico onde permaneceu
internado, tendo ele recebido voz de
prisão por furto, mas somente sido
encaminhado à Delegacia de Polícia no
dia seguinte onde foi ouvido retornando
para o internamento hospitalar.

Homem de 37 anos
é encontrado morto

no bairro Santa
Terezinha

No dia 15 de janeiro, a Polícia Militar
foi acionada a comparecer no bairro
Santa Terezinha onde um homem havia
sido encontrado morto. No local, os
Policiais Militares em conversa com a
irmã da vítima tomaram conhecimento
que ela havia ido ver o irmão L. F. J. de 37
anos, pois soube que ele estava
passando mal, mas ao chegar em sua casa
percebeu que ele estava sem vida.
Apesar de não haver sinais de violência
a Perícia Técnica compareceu no local
onde realizou seus trabalhos liberando
o corpo para sepultamento.

Chega de Filas!!!
Pague suas contas na

Fox Papelaria.
Seu mais novo
correspondente

Bradesco Expresso
em Borda da Mata.

Recebemos: Contas de
água, luz, telefone, GPS
e boletos com códigos
de barra com o valor de

até R$ 1.000,00.

Secretaria Municipal de Saúde de Borda da
Mata consegue realizar 1º Mutirão de Cirurgia

de Catarata na cidade e atende 81 pacientes
Foi realizado no dia 22 de dezembro,

das 8h às 19h, no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale o 1º Mutirão de
Cirurgia de Catarata. Esse serviço é
oferecido pelo Estado de Minas Gerais.

A Secretária de Saúde, Nádia de
Pádua, conseguiu trazer uma Equipe
Médica da cidade de Poços de Caldas
que realiza essas cirurgias há alguns
anos e possui experiência nesse tipo de
atendimento. Após a 1ª avaliação, 81

pacientes foram submetidos à cirurgia.
Posteriormente, foi agendada uma 2ª
etapa para os pacientes que
necessitarão de cirurgia no segundo
olho  e demais pacientes que se
encontram na fila de espera.

Para que o mutirão ocorresse no
município, foi necessário a Secretaria
Municipal de Saúde fazer uma parceria
com o Hospital Geriátrico Afonsina Reis
Megale, já que a demanda de

atendimento era grande. Além de Borda
da Mata, o mutirão atendeu outras
cidades, como: Tocos do Moji, Bom
Repouso, Senador Amaral, Turvolândia,
Heliodora, Silvianópolis e Santa Rita do
Sapucaí.

O prefeito Edmundo Silva Júnior,
agradece ao Hospital, na pessoa da
Diretora Administrativa, Lúcia, por
realizar essa parceria tão importante para
a população do município.
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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

Nem o Senhor Jesus aguentaria ser um professor nos dias de hoje....
O Sermão da Montanha (*versão para educadores*)

Naquele tempo, Jesus subiu a um monte seguido pela multidão e, sentado
sobre uma grande pedra, deixou que os seus discípulos e seguidores
se aproximassem.

Ele os preparava para serem os educadores capazes de transmitir a lição da Boa
Nova a todos os homens.

Tomando a palavra, disse-lhes: 
- Em verdade, em verdade vos digo:

- Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
- Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
- Felizes os misericordiosos, porque eles...?

Pedro o interrompeu:
- Mestre, vamos ter que saber isso de cor?

André perguntou:
- É pra copiar?

Filipe lamentou-se:
- Esqueci meu papiro!

Bartolomeu quis saber:
- Vai cair na prova?

João levantou a mão:
- Posso ir ao banheiro?

Judas Iscariotes resmungou:
- O que é que a gente vai ganhar com isso?

Judas Tadeu defendeu-se:
- Foi o outro Judas que perguntou!

Tomé questionou:
- Tem uma fórmula pra provar que isso tá certo?

Tiago Maior indagou:
- Vai valer nota?

Tiago Menor reclamou:
- Não ouvi nada, com esse grandão na minha frente.

Simão Zelote gritou, nervoso: 
- Mas porque é que não dá logo a resposta e pronto!?

Mateus queixou-se:
- Eu não entendi nada, ninguém entendeu nada!

Um dos fariseus, que nunca tinha estado diante de uma multidão nem ensinado
nada a ninguém, tomou a palavra e dirigiu-se a Jesus, dizendo:
- Isso que o senhor está fazendo é uma aula? 
- Onde está o seu plano de curso e a avaliação diagnóstica?
- Quais são os objetivos gerais e específicos?
- Quais são as suas estratégias para recuperação dos conhecimentos prévios?

Caifás emendou:
- Fez uma programação que inclua os temas transversais e atividades integradoras
com outras disciplinas?
- E os espaços para incluir os parâmetros curriculares gerais?
- Elaborou os conteúdos conceituais, processuais e atitudinais?

Pilatos, sentado lá no fundão, disse a Jesus:
- Quero ver as avaliações da primeira, segunda e terceira etapas e reservo-me o
direito de, ao final, aumentar as notas dos seus discípulos para que se cumpram as
promessas do Imperador de um ensino de qualidade.
- Nem pensar em números e estatísticas que coloquem em dúvida a eficácia do
nosso projeto.
- E vê lá se não vai reprovar alguém!
E, foi nesse momento que Jesus disse: “Senhor, por que me esquecestes...”

 
Panificadora Real

Praça Antonio Megale, 100 - Centro - Borda da Mata - MG

Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha Pão
de Torresmo Salgadinhos

Pegamos encomendas de
bolos, doces e salgados.

Temos empada, bombons
e doces caseirosTel.(35)3445-2161

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

Bordamatenses participam do
Circuito Brasileiro de Cicloturismo

em Águas de Lindóia-SP
No dia 15 de Janeiro, foi realizada a

22ª edição do Circuito Brasileiro de
Cicloturismo, desta vez na cidade de
Águas de Lindóia-SP.

Mais de 200 ciclistas estiveram
presentes, de diversas cidades do
Brasil e pedalaram pelas trilhas de
Águas de Lindóia/SP e também por
Monte Sião/MG.
Os ciclistas de Borda da Mata também
estiveram presentes e agradecem o
apoio da Prefeitura de Borda da Mata
que contribuiu para a participação da
equ ipe da cidade.
Mais de 200kg de alimentos foram
arrecadados em prol das vítimas das
chuvas causadas no Estado de Minas
Gerais neste início do ano.

Após o evento, os ciclistas também participaram de um almoço de confraternização e sorteios de brindes.
A próxima etapa acontece dia 05 de fevereiro na cidade de Mairiporã/SP,  informações no site:

www.circuitodecicloturismo.com.br

Ultramarathon Brazil 135 passa por Borda da Mata
  Durante os dias 20, 21 e 22 de janeiro foi realizada

a 7ª edição da Ultramaratona Brazil 135 Milhas.
 Cerca  de 150  ultramaratonistas brasileiros  e

estrangeiros vindos de 13 países percorreram 217
Km pela Rota Turística do Caminho da Fé passando
por Borda da Mata.
 O evento começou no dia 20 de janeiro em São
João da Boa Vista/SP, com largada as 8h. Depois os
atletas seguiram para Águas da Prata/SP, cruzaram
o Estado chegando a Minas Gerais através do Pico
do Gavião em Andradas/MG, continuaram pelo
Caminho da Fé passando por Borda da Mata e
seguiram até Paraisópolis/MG ponto final depois
de correrem 217 km pelas montanhas da Serra da

Mantiqueira.
O primeiro a cruzar a linha foi o brasileiro Eduardo, de Santa Rita do Sapucaí/MG

novato na prova com o tempo de 26h20m51s, seguido por Kurt Lindemuller, da Costa
Rica, campeão na edição anterior, que liderou boa parte da prova e terminou em segundo
lugar da categoria solo com o tempo de 26h59m42s, seguido pelo brasileiro Agnaldo
Sampaio com o tempo de 28h20m17s.

A australiana que reside atualmente em Dubai,  Catherine Tood da equipe do
bordamatense Gláuber Santos ficou com a 5ª colocação geral da prova com o tempo de
30h30m09s e foi a segunda mulher a completar nesta edição, ficando apenas atrás da
brasileira Débora Simas que completou a prova com 28h49m20m.
“ A Brazil 135 é considerada a prova de ultramaratona mais difícil do Brasil. Parabéns

aos atletas, equipes e organizadores”, diz o bordamatense Gláuber

Casa do Compadre
Dia - 17 de fevereiro

Grito de Carnaval
Banda Radar 4
Das 23h às 4h A  Alma do mundo

Quando você conseguir superar graves problemas de relacionamentos, não se
detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado
mais essa prova em sua vida.
Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi
necessário enfrentar, mas na benção de Deus que permitiu a cura.
Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas
dificuldades.
Elas serão uma prova de sua capacidade, e lhe darão confiança diante de qualquer
obstáculo.
Uns queriam um emprego melhor; outros, só um emprego.
Uns queriam uma refeição mais farta; outros, só uma refeição.
Uns queriam uma vida mais amena; outros, apenas viver.
Uns queriam pais mais esclarecidos; outros, ter pais.
Uns queriam ter olhos claro; outros, enxergar.
Uns queriam ter voz bonita; outros, falar.
Uns queriam silêncio; outros, ouvir.
Uns queriam sapato novo; outros, ter pés.
Uns queriam um carro; outros, andar.
Uns queriam o supérfluo; outros, apenas o necessário.
Há dois tipos de sabedoria: o inferior e a superior.
A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe e a superior é dada pelo
quanto ela tem consciência de que não sabe.
Tenha a sabedoria superior. Seja um eterno aprendiz na escola da vida.
A sabedoria superior tolera, a inferior julga, a superior alivia, a inferior culpa, a
superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem
sabe escutar!
(Chico Xavier)

Anuncie no jornal Tribuna Popular
Visite o site www.tribunabm.com.br
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Recapeamento asfáltico em diversas ruas de Borda
 da Mata dá mais conforto e segurança aos usuários

As obras de racapeamento asfáltico e asfaltamento em Borda da Mata, que começaram semana passada e, até o fechamento desta edição, estavam a todo vapor
 na cidade deram outro visual as ruas que estavam danificadas e também há ainda algumas que não eram calçadas e receberam asfalto novo.

Além do asfalto, os calçamentos com bloquetes continuam também acelerados. Por exemplo, as últimas três ruas do bairro Santo Antonio estão sendo finalizadas.
No bairro Santa Rita, algumas estão sendo calçadas e duas asfaltadas, que são a Adélia Lopes e a Ivone Jóia.

Além dessas, a Alberto Capone, a Emiliana Cobra também foram asfaltadas. Essas ficam próximas a Rua das Rosas, no bairro São Judas Tadeu, que está sendo calçada.
O calçamento no bairro Nossa Senhora de Fátima também está em andamento com mais algumas ruas recebendo o benefício.

As que receberam recapeamento asfáltico são: Ruas Cândido Lamy; Salvador Orlandi; Coronel José Inácio; Afonso Antonio Florenciano; João Porfírio da Silva; José
Cesário dos Santos; José Luiz Moreira; Alfredo Gomes de Lima; José Oriolo; Artur Bernardes. “É bom lembrar que essas ruas estão sendo recapeadas com verbas

 destinadas ao município, através do Deputado Estadual Leonardo Moreira”, frisa o prefeito Edmundo.

Rua Adélia Lopes no bairro Santa Rita Rua Ivone Jóia no bairro Santa Rita Rua Antenor Rodrigues da Silva no bairro Santa Rita

Confira abaixo as fotos de algumas ruas sendo calçadas, recapeadas,
asfaltadas ou sendo preparadas para receber o benefício:

Rua Albero Capone Rua Antonio Afonso Florenciano Rua Arthur Bernardes

Rua Cândido Lamy Rua Coronel José Inácio Rua Coronel José Inácio

Rua João Porfírio da Silva Rua José Benjamim de Oliveira Rua José Cezário dos Santos

Rua Pe. José Oriolo

É a Administração Municipal cuidando da cidade...
É a Administração Municipal pensando em você!

Rua das Rosas Rua Emiliana Cobra
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DNIT inicia obras de recuperação do perímetro urbano
de Senador José Bento danificados pelo desvio da BR 459
O DNIT(Departamento Nacional de

Infra -est ru tu ra  e Tranpo rtes)
começ ou  a recuperar  a Avenida
asfal tada que fo i  to tal mente
danificada pelo desvio da BR 459,
quando ela estava interditada. De
acordo com o prefeito Flávio de Souza
Pinto, a cobrança pela manutenção e
recuperação  do s est rago s fo i
constan te po r parte  de sua
admin ist ração  e o  DNIT havia
prometido recuperar os estragos, o
que está sendo feito agora. “Nossa
luta será sempre para o bem estar dos
nosso s munícipe s”, enfat iza o
prefeito Flávio.

Recuperação do
perímetro urbano de
Senador José Bento

feito pelo DNIT


