
 DESDE MARÇO/97
ANO XXI - Nº- 356

31 DE MAIO DE 2017

Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-2130

BORDBORDBORDBORDBORDA DA DA DA DA DA MAA MAA MAA MAA MATTTTTA,A,A,A,A, BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO,,,,,     TTTTTOCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI, SEN SEN SEN SEN SENADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTOOOOO

Grupo Ipê Materiais de Construção

Cimento CSN
R$18,80 à vista

Av. Édna Maria da Silva Ribeiro, 960
Bairro Santa Rita – Borda da Mata – MG

Telefones:(35)3445-1614
                    (35)3445-1882
                      (35)3445-1413

E-mail: ipetintaseacabamentos@hotmail.com

Borda da Mata está em 3º lugar no ranking de atendimentos na Cisamesp entre 22 cidades

Sede da Cisamesp

Página 3

Parque do CASI em Bom
Repouso é restaurado

Parque do CASI

Página 4 Estratégia da Saúde da Família
realiza “Caminhada da Saúde”

em Tocos do Moji

Caminhada em Tocos do Moji

Página 2

Evento da Prefeitura e
Polícia Militar em Borda
da Mata oferece serviços e
entretenimento à população

Prefeito
André
Marques
durante o
evento

Página 3

Maria Clara
Andrade é
escolhida

Rainha da Festa
do Peão de Bom

Repouso

Página 4

Pacientes de
urgência e
emergência

são atendidos e
estabilizados no
Pronto Socorro

em Borda
 da Mata

Página 2

Atleta de Borda
da Mata

participa da II
Etapa do

GP Ravelli em
Lambari

Página 6

Funcionários
do Departamento

de Obras de
Borda da Mata

recebem
homenagem

pelo Dia
do Gari

Página 5



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR22222

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA

T R I B U N A
 POPULAR LTDA

Rua Cândido Lamy, 179 - Centro
CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479

Diretor e Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG
Redação e Diagramação

Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Pouso Graf

Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias

pagas serão identificadas como Informe Publicitário.
Prazo para entrega de material

 a ser publicado: D
ias 08 e 22

Previsão do Calendário de circulação

do Tribuna Popular em 2017

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 31
Fevereiro              15 - 27
Março                   15 - 31
 Abril                    13 - 28
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 30
   Julho                  14 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 29
  Outubro               16 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

Consultório

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

 Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendemos em domicílio em Borda da Mata, Tocos do Moji e
Zona Rural, agende sua consulta pelo Telefone:(35)99904-8397

“Saúde na Escola”
em Tocos do Moji

A Estratégia de Saúde da Família de Tocos do Moji, dentro
do Programa “Saúde na Escola.” realizou atendimento

médico aos alunos que participam  do futebol no município.

“Caminhada da Saúde” em Tocos do Moji
A Caminhada organizada pela

Estratégia Saúde da Família em Tocos
do Moji é recheada de atividades, como
a realização de avaliação nutricional com
a nutricionista, Gislaine Pereira. Também
foi abordado o tema como a “Saúde da
Boca”, sobre os alimentos que você
come e os cuidados, com a dentista
Cynthia Alvarenga, que não mediu
esforços de estar ajudando e orientando
os participantes da caminhada.

Caminhada da Saúde em Tocos do Moji

PROMOÇÃO* DA GRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICA
TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  FAÇA SEU
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GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE
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Pacientes de urgência e
emergência são atendidos e

estabilizados no Pronto Socorro
No Pronto Atendimento em Borda da

Mata, são atendidos com prioridade
pacientes em situações de urgência e
emergência. A equipe médica estabiliza a
situação de risco e se necessário for,
realiza os trâmites para transferência.
Esses casos são classificados conforme
o risco iminente de vida, prezando
sempre o bem-estar do paciente.

E o que são casos de urgência e
emergência?

Urgência: é um fato onde uma
providência corretiva deve ser tomada
tão logo seja possível. Exemplos: trauma,
corte contuso (atropelamento, ferimento,
escoriação).

Emergência: Fato que não pode
aguardar nenhum período para que seja
tomada a devida providência corretiva.
Geralmente existe o risco de vida.
Exemplos: hemorragia, dor súbita (de
uma hora pra outra), perda da
consciência (desmaio, convulsão),
dificuldade expressiva para respirar,
sinais aparentes de alergia.

Estes conceitos são estabelecidos
pela Resolução do Conselho Federal do
Medicina CFM N° 1451/95.

Casos em que não há risco de vida,
não menos graves, pois o paciente pode
apresentar dores, pequenos cortes, etc.,
têm atendimento priorizado pelos
médicos e equipes nas Unidades Básicas
de Saúde localizadas nos bairros Centro,

Santa Rita, Santa Cruz, Nossa Senhora
de Fátima, Cervo e Sertãozinho. O
atendimento das UBS acontece de
segunda à sexta, das 7h30 às 17h. Por
isso, pacientes em situações que não
apresentam risco de vida, que buscam
atendimentos durante a noite ou finais
de semana são classificados na triagem
e podem esperar pelo atendimento
devido, segundo o Protocolo de
Manchester. 

Sobre o Protocolo de Manchester

O Protocolo classifica como
“Emergência” o paciente que necessita
de atendimento imediato, em que há risco
de morte. É classificado como “Muito
Urgente” o paciente que precisa de
atendimento rápido, em
aproximadamente dez minutos.
Atendimento “Urgente” será feito em
aproximadamente uma hora e engloba
pacientes que necessitam de
atendimento, mas podem aguardar.
Casos menos graves que podem ser
assistidos ambulatorialmente são
classificados como “Pouco Urgente”,
por exemplo, nos casos de vômito, febre,
dor leve, entre outros, estes podem
esperar até duas horas. Casos de menor
complexidade, classificados como “Não
Urgente” que podem ser acompanhados
no ambulatório têm condições de esperar
até quatro horas.

Atendimento no Pronto Socorro

Nota de pesar
A Prefeitura Municipal de Borda da Mata, em particular o Departamento Municipal

de Educação, ainda consternada pela notícia do falecimento da ex-funcionária
Samaila Gabriela dos Santos Pivato, que trabalhou conosco no período de janeiro
de 2013 a dezembro de 2015, quer transmitir aos seus familiares e amigos desta
jovem professora os sentimentos de pesar e a certeza de suas orações pelo descanso
eterno de sua alma.
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Evento da Prefeitura e Polícia Militar em Borda
da Mata oferece serviços e entretenimento à população

 O evento promovido pela Prefeitura
de Borda da Mata e Polícia Militar em
parceria com instituições e pessoas
para oferecer serviços de utilidade
pública e diversão às famílias na manhã
de sábado, 13/05/2017, na Praça
Antônio Megale reuniu centenas de
pessoas.

A banda da PMMG abriu o evento.
Em seguida, cerca de 80 corredores
participaram da Corrida Aciso com
percurso de 5 quilômetros. Participaram
da ação diversas instituições
distribuídas em 12 stands. O curso de
Medicina da UNIVÁS com 27 alunos
fizeram testes de glicemia e aferição de
pressão arterial. O curso de
Odontologia da Inapós com 25 alunos,

três professores e a coordenadora do
curso ministrou atividades de instrução
de saúde bucal, principalmente para
crianças, além de triagem no trailer
odontológico da Secretaria Municipal
de saúde e encaminhamentos para a
clínica escola da faculdade em Pouso
Alegre.

A Secretaria Municipal de Saúde
estava com três stands: da equipe de
saúde das Unidades Básicas de Saúde
e alunos de Enfermagem da Asmec,
onde foram ministradas informações e
vacina contra a febre amarela. A equipe
de combate a endemias expôs os
equipamentos do serviço no controle
da dengue. A Vigilância Sanitária em
parceria com protetores voluntários,

trataram, castraram e vermifugaram 15
animais, dos quais 14 foram adotados,
sendo 11 gatos e 3 cachorros.

O sábado também foi uma
oportunidade de cuidar da beleza com
os alunos e professores do Instituto
Mix com corte de cabelo. No stand de
estética, a esteticista Adriana Gomes
explicou a importância do uso de
protetor solar e procedimentos de
saúde para a pele.

Para apoiar a corrida, 15 soldados do
Exército participaram na orientação do
percurso. No stand do 14º GAC, o
tenente e dois soldados fizeram a
exposição de equipamentos de
campana e alistamento militar de
rapazes de 18 anos.

O Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA), Senac, Sest Senat, Polícia Civil,
Departamento Municipal de
Desenvolvimento Social, Cras
Sebastiana Marques, Conselho Tutelar
e o Proerd da PMMG tiveram stands
para prestação de informações e
esclarecimento de dúvidas.

As crianças se divertiram no
parquinho montado, puderem pintar os
rostos e comer pipoca, algodão doce,
sorvete e refrigerante. 

Na abertura, o Sargento Rodirlei
enfatizou a importância de eventos
como este para fortalecer a imagem da
instituição como parceira com a
comunidade “a ACISO representa uma
ação preventiva e comunitária de

importantíssimo cunho social para
cidade e para que a mesma fosse
realizada, foram agregadas ao trabalho
do 5º Pelotão da Polícia Militar diversas
parcerias que contribuíram para o
sucesso do evento”.

para o prefeito André Marques, que
também participou da corrida de 5km, a
ação que proporcionou saúde, lazer,
serviços e informações à população é
de grande valia para o desenvolvimento
da cidadania e ainda ressaltou todos
aqueles que trabalharam para que o
evento acontecesse “a Ação Cívico
Social é resultado de uma grande
parceria entre instituições e pessoas,
agradeço a todos que se empenharam
para a realização da ACISO”.

Principais momentos do evento e da Corrida Aciso:

Borda da Mata está em 3º lugar no ranking de atendimentos na Cisamesp entre 22 cidades
No mês de abril de 2017, A Secretaria

Municipal de Saúde de Borda da Mata ficou
em 3º lugar no ranking divulgado pela
Cisamesp em prestação de serviço à
população por cumprir a meta de 70% em
número de atendimentos, entre consultas
e exames.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde
dos Municípios da Microrregião do Médio
Sapucaí (Cisamesp) atende 32 municípios,
desses, 22 utilizam o ônibus do consórcio.
O ranking é elaborado com base em dois
critérios: taxa de ocupação, ou seja, número
de marcações de consultas/exames e
monitoramento da rota, que significa se o
veículo está sendo bem aproveitado para
os serviços de saúde dos pacientes.

Borda da Mata está atrás apenas de
Natércia e Cachoeira de Minas junto com
Conceição dos Ouros, duas cidades que
utilizam o mesmo ônibus.

O desempenho de Borda da Mata só não
foi melhor porque muitos pacientes marcam
exames e consultas e no dia não
comparecem, tirando a vaga de outro
paciente que está na fila. A secretária de
saúde Rosaly Esther reforça a importância
de comparecer à consulta ou avisar com
antecedência a Secretaria de Saúde para
dar tempo de passar a vaga a outro paciente
“infelizmente alguns usuários da rede SUS
não comparecem às consultas e exames
sem justificativa, causando transtorno e
ônus à Secretaria, pois devido à série
histórica, são reduzidos os números de
consultas/exames para o município.”

Nos três primeiros meses de 2017, foram
marcados 1.037 atendimentos, sendo 923
pacientes atendidos em consultas com
médicos especialistas ou exames complexos
e 114 pessoas não compareceram ao
procedimento agendado.

Secretária
Municipal de
Saúde e o
Motorista
responsável
pelo ônibus
da Cisamesp
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Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

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

Maria Clara Andrade é
escolhida Rainha da Festa
do Peão de Bom Repouso

No dia 20 de maio aconteceu no Clube
Literário de Bom Repouso, o baile da
escolha da Rainha da Festa do Peão de
Bom Repouso que acontecerá de 1º a 4
de junho. Segundo os organizadores,
o evento foi “ simplesmente um
sucesso!”. Além da Rainha, foram
escolhidas a 1ª e a 2ª Princesas e  a
Madrinha e a Miss Simpatia. A animação

do baile ficou por conta da Dupla
Fabrício e André.

“Parabéns as escolhidas e muito
obrigado a todas as meninas que
desfilaram”, agradecem os
organizadores.

A Festa do Peão conta com o apoio
da Prefeitura Municipal, Câmara
Municipal e Polícia Militar.

Baile para Escola da Rainha da Festa do Peão de Bom Repouso

CRAS de Bom Repouso restaura Parque do CASI
Nos meses de abril e maio, o CRAS de Bom Repouso(Centro de Referência de Assistência  Social) realizou a restauração do

Parque no CASI – Centro de Assistência Sócio Infantil juntamente com o Grupo Bem Viver da Saúde Mental, as crianças que
participam do CASI e demais funcionários do local na reforma do parque com plantação de flores e pintura dos brinquedos.

Restauração do Parque do CASI em Bom Repouso

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,

retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com
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Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”
Praça Antonio Megale, 100

Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Departamento de Obras de Borda
da Mata realiza manutenção
de pontes e estradas rurais

O Departamento Municipal de
Obras  r ea l i zou ,  em maio ,
manu tenção  emergenc ia l  em
es t radas  dos  d i s t r i to s  Cervo  e
Sertãozinho. No período de seca,
junho  e  ju lho ,  as  es t radas  vão
receber serviços de manutenção

específicos para manter a qualidade
constante.

Duas  pon tes ,  nos  ba i r ros
Contendas e Santa Cruz, também
receberam os  se rv iços  de
manutenção do Departamento de
Obras durante o mês de maio.

Ponte das Contendas e manuenção de estrada

Ruas de Borda da Mata recebem operação tapa buracos
A Prefeitura de Borda da Mata, por meio do Departamento de

Obras, realizou a  operação tapa buracos no dia 18/05/2017 em
ruas dos bairros Santa Rita, Santa Terezinha, Nossa Senhora de
Fátima e nas avenidas João Olivo Megale e Lauro Megale.

Funcionários do Departamento de
Obras de Borda da Mata recebem

homenagem pelo Dia do Gari
Em homenagem ao Dia

do Gari, comemorado em
16/05, o prefeito André, o
chefe de gabinete Celso e
o diretor do Departamento
de Obras Barezze reuniram
os servidores que
trabalham na coleta do lixo
doméstico, limpeza de ruas,
manutenção de estradas e
todos os demais para uma
singela comemoração
depois do expediente no
dia 19/05/2017.

Para o prefeito André
reconhecer o valor dos
trabalhadores é
fundamental para prestar
um bom serviço à
população “agradecemos e
parabenizamos vocês que
são os profissionais que
cuidam da limpeza e
manutenção de Borda da
Mata” afirmou durante a
comemoração.

Programa de valorização do
servidor da Prefeitura de
Borda da Mata oferece

atendimento odontológico

Os servidores do
Departamento de Obras da

Prefeitura, após passar
por triagem, estão sendo
atendidos pelo dentista

Leandro Pereira na
Unidade Básica de Saúde
Monsenhor Pedro Cintra,

no Centro.  O atendimento
odontológico aos

funcionários faz parte do
programa de atenção ao

servidor público da
Prefeitura de Borda da
Mata que começou em

março de 2017.
Os atendimentos

começaram em maio.
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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

Atleta de Borda da Mata
participa da II Etapa do
GP Ravelli em Lambari

O  Ciclista Ramirez Sousa Medeiros
participou  no dia 20 de maio da II etapa
do GP Ravelli em Lambari/MG.

O evento é um dos campeonatos mais
difíceis do país, contou com muitos
atletas, disputando cada segundo num
percurso de 42 km e 1.300 metros de
ganho de elevação.

“Fiz uma boa prova e consegui na
vigésima quarta posição na categoria
pro. Agradeço a Deus por permitir que
eu tenha força e saúde para disputar
uma maratona dessas e agradeço
também aos patrocinadores Academia
Stúdio Fitness e Café da Bisa”, diz
Ramirinho, como é conhecido.

 Mata Atlântica
O bioma Mata Atlântica está entre os cinco mais importantes para a conservação

da biodiversidade a nível mundial devido a sua altíssima diversidade biológica, ao
grau de endemismo das espécies e por estar sob intensa ameaça de fatores antrópicos,
já que nos seus limites concentra-se 70% da população brasileira.A necessidade de
conciliar ações de conservação da biodiversidade a ações de mitigação e adaptação
as mudanças climáticas;A demanda na obtenção de conhecimento científico que
comprove a importância da conservação da biodiversidade para a manutenção de
serviços ecossistêmicos, sua contribuição para bem estar da sociedade e sua
valoração econômica;A necessidade de integração de diferentes setores da
sociedade a partir dos que geram o conhecimento, aos usuários como setor publico,
privado, ONGs e outros, no intuito de coligir ações para a conservação da
biodiversidade;A importância da sistematização e a divulgação do conhecimento
em linguagens específicas para diferentes setores da sociedade;A demanda de
formação de recursos humanos que possam atuar em estudos interdisciplinares
nas áreas de conservação de biodiversidade, serviços ecossistêmicos, mudanças
climáticas e áreas afins.

27 de maio,  Dia da Mata Atlântica
Leonardo Alex biólogo/gestor Ambiental

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,
lanches,
bolos,

brioches
e muito
mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso
Alegre,

servimos
pratos

executivos

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Durante Operação Policial, infrator é

recapturado e levado de volta a Cadeia
 Durante Operação de combate ao crime, com fulcro na prevenção e repressão de

infrações penais, priorizando os setores comercial, bancário e escolar, setores muito
visados pelos que vivem a margem da lei, a PM localizou e prendeu um cidadão
muito conhecido no meio policial por inúmeras práticas de natureza delituosa,
estando este com mandado de recaptura e prisão em aberto. Encerrando a Ocorrência
na Delegacia local.

Autores de tráfico escondem drogas

na cueca, no intuito de enganar a

PM, mas são abordados e presos
Durante operação policial de combate ao tráfico de drogas, a PM abordou um

veículo VW Gol, de cor cinza, ocupado por dois indivíduos suspeitos. Durante
busca pessoal, foi localizado dentro da cueca de um dos autores um tablete contendo
grande porção de substância esverdeada semelhantes à maconha e com o outro
autor a quantia de R$ 136,00  em espécie. Indagados o condutor do veículo declarou
que utiliza drogas há dez anos, pelo menos uma vez por dia e que havia usado
maconha há poucas horas, que adquiriu a droga para ele e seu amigo consumirem
juntos e que adquiriu a droga no município de Pouso Alegre. O outro autor declarou
que é usuário de drogas há pelo menos três anos e que o dinheiro que estava em
sua posse, referia-se a dinheiro de trabalhos, porém não especificando quais. Diante
do exposto e reunindo várias qualificadoras para o crime de tráfico de drogas, foi
dada voz de prisão em flagrante delito aos autores sendo preservados todos os
seus direitos individuais e garantias constitucionais. O veículo foi removido, para o
pátio credenciado pelo DETRAN, ficando a disposição da autoridade policial e o
REDS encerrado na Delegacia de Polícia.

Motocicleta irregular é apreendida

durante blitz de trânsito
Durante operação “Cavalo de Aço” foram desencadeadas blitz de trânsito em

diversas vias municipais para a abordagem de veículos de duas rodas (Motocicletas
e similares), sendo abordado um cidadão conduzindo uma motocicleta marca Honda
de cor vermelha, sem placa e sem a documentação de porte obrigatório que foi
apreendida com base no CTB e removida ao pátio credenciado pelo DETRAN.

Movido por ataque de ciúmes

homem pretendia incendiar a casa

com sua ex-companheira dentro
Após acionamento via 190, a vítima relatou a PM, que o seu ex-marido a teria

ameaçado de morte diversas vezes e que estaria de posse de um galão de gasolina
dizendo que incendiaria sua residência com a mesma dentro. No local a PM deparou
com o autor e este de fato estava com o galão de gasolina nas mãos proferindo
ameaças, sendo necessária a rápida abordagem intervenção e imobilização do mesmo.
Perguntado sobre os motivos que o levou a adotar tal comportamento, o autor
referiu-se a sua ex-mulher com palavras desqualificantes, alegando que a mesma
estaria sendo infiel e o traindo com muitos homens. Após as declarações das partes
envolvidas o autor foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de
Plantão da cidade de Pouso Alegre onde a ocorrência foi encerrada.

PM realiza inúmeras operações para

combater a criminalidade no município
A PM na execução de suas atribuições vem realizando diversas demandas

operacionais, dentre estas, as inúmeras operações coordenadas e padronizadas em
todas as unidades correspondentes no Estado de Minas Gerais para garantir a paz
e tranquilidade dos cidadãos mineiros.Diante desta premissa a PM de Borda da
Mata em mais uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade prendeu no
mês de maio, vários indivíduos e apreendeu diversos objetos e veículos de pessoas
praticantes dos mais variados tipos de delitos, principalmente do tráfico de
entorpecentes.Num conjunto de esforços a PM de Borda da Mata juntamente com
os demais órgãos que compõe o Sistema de Segurança Pública estará
incansavelmente presente nas ruas fazendo continuamente o seu trabalho que se
condiciona na missão de manter e preservar a ordem e a paz social.

GRÁFICA E JORNAL
TRIBUNA POPULAR

3445-2130

O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece
dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo traz verdades.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 42/2016
“Altera o § 1° do artigo 56 da Lei n° 1609/2010 que dispõe sobre o enquadramento dos servidores

efetivos de nível superior”
A Câmara de Vereadores de Borda da Mata aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica alterado o £ 1° do art. 56 da Lei n° 1609/2010 que passa a vigorar com a seguinte redação:
“ CAPITULO XI- DAS NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO”
Art. 56. [...]
£ 1°. Quando se tratar de cargo de carreira de nível superior, o servidor será enquadrado em uma das

classes de cargo que ocupa da seguinte forma:
I – na classe I os que contarem com até 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo;
II – na classe II os que contarem com 20 (vinte) anos e 01 (um) dia até 30 (trinta) anos de efetivo

exercício no cargo;
III – na classe III os que contarem com mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício no cargo.
[...]”
Art. 2° - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias

vigentes, suplementadas se necessário.
Art. 3° - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei n°1609/2010.
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 16 de dezembro de 2016.

Proposição de Lei nº 43/2016
“Altera Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 1.934 de 09 de junho de 2016 e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Borda da Mata/MG aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 44 da Lei nº 1.934 de 09 de junho 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 44. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante ato normativo:
I – remanejar, realocando total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária

do exercício financeiro de 2017, em seus créditos adicionais e, ainda, em decorrência de extinção,
transformação, incorporação ou desmembramento de Unidades Orçamentárias e Entidades da Administração
Direta e Indireta, bem como alterações de suas competências ou atribuições, desde que autorizadas por lei
específica;

II – transpor, realocando total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária
do exercício financeiro de 2017 e em seus créditos adicionais em decorrência das mudanças de prioridades
de gastos durante a execução, no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão;

III – transferir, realocando total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária
do exercício financeiro de 2017 e em seus créditos adicionais, em decorrência das mudanças de prioridades
de gastos durante a execução, de uma categoria de programação para outra, dentro do mesmo órgão e do
mesmo programa de trabalho.

§ 1º. As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária de 2017 e em seus créditos adicionais,
poderão ser modificadas por meio de decreto para atender às necessidades de execução desde que verificada
a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário,
novas naturezas de despesa.”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 16 de dezembro de 2016.

Proposição de Lei nº 44/2016
“Altera o inciso IV do art. 1º da Lei nº 1.936/2016 que Dá nome aos logradouros que menciona e dá

outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga

e sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O inciso IV do art. 1º passa a te a seguinte redação:
(....)
“IV – Fica denominada Rua João Batista Duarte, a rua localizada entre a quadra D e a área verde B.”
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 16 de dezembro de 2016.

Proposição de Lei nº 45/2016
Altera a Lei nº 1.922 de 06 de abril de 2016
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Edmundo

Silva Junior, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1º  Fica alterada a destinação de recursos constantes no quadro do artigo 1º, da Lei 1.922/2016 de

150 para 250 – Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde.
Art. 2º  Fica incluído no parágrafo único ao artigo segundo da Lei nº 1.922/2016 com a seguinte redação:
“Parágrafo Único: Fica permitido ao Poder Executivo suplementar até o limite de R$ 15.000,00 ( quinze

mil reais), os valores autorizados no artigo segundo desta lei, podendo, caso necessário, fazer as devidas
adequações das Destinações de Recursos através do Decreto Municipal.

Art. 3º  Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor retroagindo seus efeitos na data
da publicação original de 06 de abril de 2016.

Borda da Mata, 16 de dezembro de 2016.

Equipe de odontologia realiza
programa de prevenção nas escolas

A equipe odontológica da Secretaria
Municipal de Saúde de Borda da Mata
percorre as escolas municipais para
realizar escovação supervisionada e

triagem para atendimento, além de
distribuir escova e fio dental às crianças.
No mês de maio, os dentistas
ministraram informações de saúde bucal

para os alunos da Escola Municipal
Francisco Souza Costa. As demais
escolas também vão receber as palestras
e orientações.

Trabalho de prevenção feito pela equipe de Odontologia nas Escolas

Prefeitura concede aos servidores
reajuste de 5% no salário e 33%

no cartão vale Alimentação
A Prefeitura de Borda da Mata enviou

à Câmara Municipal, no dia 05/05/2017,
quatro projetos de lei relativos aos
servidores municipais.

O Projeto de Lei 18/2017 concede
revisão de 5% aos funcionários. Esse
percentual foi estabelecido com base em
estudos contábeis, de acordo com
orçamento vigente e a inflação
estipulada pelo INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor) de abril que
foi de 3,98%, portanto, o reajuste foi a
revisão da inflação mais o percentual
possível para a Administração neste
momento.

O projeto de Lei 19/2017 concede
reajuste de mais de 33% no cartão Vale
Alimentação.

O Projeto de Lei 20/2017 atualiza a
tabela de vencimentos dos níveis I, II e
III para que o salário desses servidores
não fique menor que o salário mínimo.

O Projeto de Lei 21/2017 altera a data
base de revisão de maio para janeiro, ou
seja, daqui a 7 meses haverá outro
reajuste.

Em reunião ordinária da Câmara
Municipal do dia 19/05/2017 os projetos

19, 20 e 21 foram aprovados. O projeto
que trata da reposição salarial foi
aprovado em reunião extraordinária no
dia 23/05/2017.

De acordo com a diretora do
Departamento de Administração e
Finanças, Marília Duarte Lopes Sáber,
“esta administração tem compromisso
com o servidor público e essas quatro
propostas de lei demonstram isso. No
entanto, somos limitados pelo
orçamento vigente e pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, que define o
teto de gastos com pessoal. A folha de
pagamento não comporta mais do que
5% de reposição neste momento, em
função da nossa receita. Para compensar
a reposição menor do que queríamos
oferecer, aumentamos o cartão
alimentação em mais de 33% e
antecipamos a data base para janeiro, o
que significa que daqui a 7 meses,
haverá nova reposição salarial. Antes de
ser a diretora de Administração e
Finanças, sou servidora pública
municipal e, dentro do que a Lei permitir,
sempre vou defender os nossos
direitos.”

Unidades Básicas de Saúde
vão atualizar cadastros de
diabéticos e hipertensos

O atendimento aos pacientes
diabéticos e hipertensos em Borda da
Mata é realizado pelas equipes do
programa Estratégia Saúde da Família
(ESF) todo mês nas respectivas
Unidades Básicas de Saúde. O
acompanhamento é realizado pelo
médico, enfermeiro, técnico de
enfermagem e agentes de saúde.

Para otimizar o atendimento e alinhar
a distribuição de medicamento com
Farmácia Municipal, a enfermeira
coordenadora pelas ESF do município

(Centro, Santa Rita, Nossa Senhora de
Fátima, Santa Cruz, Cervo e
Sertãozinho), Sirlene Ramos, reuniu as
equipes para informar que o cadastro
dos pacientes serão atualizados pelo
médico de cada UBS e as receitas
devem ser renovadas a cada seis meses,
de modo que o envio de medicações e
fitas de medição da glicemia seja
aperfeiçoado para atender bem cada
paciente.  A reunião foi realizada no dia
09/05/2017 na UBS Nossa Senhora de
Fátima.

UBS Santa Rita realiza
atividade educativa com
 diabéticos e hipertensos

Na reunião de diabéticos e hipertensos
da Unidade Básica de Saúde do bairro
Santa Rita, a enfermeira responsável
Graziela Nogueira, a médica Priscila, a
técnica de enfermagem Silvana, a
farmacêutica Lidiane e as agentes
comunitárias de saúde Rithielen e
Ditinha realizaram o acompanhamento

com os pacientes. Foram realizados 12
atendimentos médicos, 45 atendimentos
farmacêuticos e aferições de pressão
arterial, 45 avaliações antropométricas,
17 glicemias e 32 vacinas contra a gripe.
A reunião aconteceu no galpão da
comunidade Santa Terezinha no dia 10/
05/2017

Reunião para
atualização dos

cadastros
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Cemitério Municipal de Borda da Marta recebe
reparos na iluminação e reforma de banheiro

Com a incidência de
sepultamentos no final da
tarde e início da noite,
percebeu-se a ausência da
iluminação no cemitério
municipal, por isso as 19
lâmpadas do local que
estavam queimadas foram
substituídas. O
Departamento de Obras está
trabalhando também na
reforma de um banheiro
desativado no local.

Banheiro e bebedouro públicos
do Sertãozinho recebem manutenção

Na praça do
distrito Sertãozinho,
há os banheiros
públicos e os
bebedouros com
água potável
proveniente de poço
artesiano. No dia 08/
05/2017, o
Departamento de
Obras da Prefeitura
de Borda da Mata
colocou três novas
torneiras em
substituição as antigas. Das três saídas de água, uma estava fechada e as
outras duas torneiras foram substituídas. No banheiro público, também
foi feito reparo no sistema de descarga para funcionar corretamente.

Banheiro e bebedouro reformados
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Funcionár ios  da  Prefe i tura  recebem
treinamentos para aperfeiçoar serviços públicos

Frota Municipal

Cerca de 50 pessoas, entre motoristas
e funcionários que dirigem carros da
Prefeitura participaram da reunião no dia
09/05/2017 com o gestor da frota
municipal Diego Andrade. Ele falou sobre
a importância de fazer a gestão da frota
de maneira que o serviço seja otimizado.

Na ocasião, o representante da
empresa Digital, responsável pelo
rastreamento dos veículos da Prefeitura,
Tiago Ferreira Martins, chamou a
atenção dos participantes para os custos
por quilômetro rodado e principais
formas de economizar, relacionando o
tema com a crise financeira do país e dos
municípios por consequência. Além
disso, frisou o risco de acidentes e a

legislação de trânsito. A reunião contou
ainda com a presença do funcionário da
Prefeitura de Pouso Alegre, Derek Rosa,
que falou sobre a gestão de frotas no
município.

Merenda Escolar

Borda da Mata participou do Seminário
Regional PAA (Programa de Aquisição
de Alimentos) e PNAE (Programa
Nacional da Alimentação Escolar). A
nutricionista responsável técnica pela
merenda escolar da Rede Municipal de
Educação de Borda da Mata, Walquíria
Almeida Megale, a conselheira do CAE
– Conselho de Alimentação Escolar,
professora Cleyde Braga e o funcionário
do setor de Administração e Finanças

da Prefeitura, Bruno Barreto participaram
do seminário ministrado pela
Universidade Federal de Viçosa, Emater
e Prefeitura de Poços de Caldas, o qual
aconteceu no campus Poços de Caldas
do IFSULDEMINAS.

Departamento de Pessoal

Os servidores efeitos alocados no
Setor de Pessoal da Prefeitura, Luciana,
Samuel e Tatiane, participaram do curso
de aperfeiçoamento em Belo Horizonte
no mês de abril, ministrado pelo Instituto
Brasileiro de Administração e
Governança Pública (IBRAP). O curso
tem o objetivo de otimizar os serviços
aos mais de 600 funcionários da
Prefeitura.

Treinamento aos funcionários que
 trabalham com a frota municipal

Treinamento nutricional para a Merenda Escolar

Treinamento  para o pessoal
do Deparmento de

Recrursos Humanos

Profissionais de enfermagem
da Secretaria Municipal de
Saúde recebem homenagem

 pelo Dia do Enfermeiro
No dia 12 de Maio comemorou-se o

Dia Mundial do Enfermeiro, então a
Secretaria Municipal de Saúde
organizou uma singela comemoração
para os profissionais que integram a
equipe da Prefeitura de Borda da Mata
no dia 16/05. A secretária de saúde
Rosaly Esther falou da importância do

comprometimento da equipe para o
bom atendimento à população
“parabéns profissionais de
enfermagem, que cuidam com amor e
competência das demandas no dia a
dia dos estabelecimentos de saúde nas
horas em que as pessoas mais
precisam.”

Homenagem pelo Dia do Enfermeiro


