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Jésus Gomes Ribeiro
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Cirurgião Dentista - CROMG 19.608
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Consultório
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2018

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

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Manutenção de estradas rurais em Borda da Mata

Na primeira

quinzena de maio, o

Departamento

Municipal de Obras

está realizando

manutenção das

estradas nos bairros

Cafua e Fartura.

Audiência pública extraordinária discute questões
sobre desenvolvimento urbano de Borda da Mata

A Audiência Pública Extraordinária
aconteceu no dia 24 de abril de 2018, na
Escola Municipal Benedita Braga Cobra,
onde a Prefeitura Municipal, por meio
da Assessoria de Governo,
Departamento de Obras e Controladoria
Interna, pôde ouvir a população e
debater sobre a necessidade de reforma
e mudança no Plano Diretor do
Município (Lei nº 1383/2004).

O objetivo principal da Audiência
Pública foi discutir sobre as
autorizações legais e as definições das
áreas do território municipal passíveis
de recebimento da implantação do

“chacreamento”. Na oportunidade,
ainda foram discutidas outros assuntos
relevantes como: possibilidade de
abertura da legislação para implantação
de loteamentos de interesse social,
incentivos ao empreendedor/loteador
para desenvolverem projetos de
loteamento na cidade, desdobramentos
de imóveis urbanos não oriundos de
parcelamento legal de solo, número de
pavimentos possíveis para edificações
nas praças centrais da cidade, entre
outros.

Com boa participação popular, onde
cada um teve a oportunidade de

apresentar sua opinião própria, a
audiência durou cerca de três horas.
Ficou definida a necessidade de
reestruturação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano, o qual será
responsável pelas decisões e alterações
a serem efetivadas.

A audiência contou ainda com a
presença dos vereadores Jair Antônio
de Alvarenga e Marcela Mary dos
Santos Monteiro, do Engenheiro Civil
do Município José Álvaro Cobra, do
Assessor de Governo José
Epaminondas (Zito) e do Controlador
Interno Gustavo Pereira de Oliveira.

Audiência Pública em Borda da Mata

Terceiro boletim da Vigilância em
Saúde de Borda da Mata divulga dados
sobre a Febre Amarela na região
A enfermeira da Vigilância em Saúde

da Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata, Grazieli Miranda
Siqueira Dande, divulgou o 3º Boletim
Epidemiológico de Borda da Mata. A
edição do mês de abril relaciona o
cenário epidemiológico da Febre
Amarela na Regional de Pouso Alegre
com o número de vacinados contra a
doença em Borda da Mata.

Segundo a publicação, a febre amarela
(FA) é uma doença infecciosa febril
aguda, transmitida por vetores
artrópodes e causada por um vírus;
possui dois ciclos epidemiológicos de
transmissão, o silvestre e o urbano, com
as mesmas características sob o ponto
de vista etiológico, clínico, imunológico
e fisiopatológico. No ciclo silvestre da
febre amarela, os macacos são os
principais hospedeiros e os vetores são
mosquitos dos gêneros Haemagogus

e Sabethes, os mais importantes na
América Latina. No ciclo urbano, o
homem é o único hospedeiro com
importância epidemiológica e a
transmissão ocorre pelos vetores
urbanos Aedes aegypt infectados. A
principal medida de prevenção e
controle é a vacinação, oferecida
gratuitamente pelo SUS para as pessoas
a partir de nove meses de idade, até 59
anos, 11 meses e 29 dias; maiores de 60
anos, somente após avaliação clínica de
seu estado de saúde.

Borda da Mata apresentou apenas um
caso humano suspeito de FA até o
momento, o qual foi investigado e
descartado. Dois casos de epizootias
foram notificados e investigados, sendo
um negativo para FA e o outro
impossível de investigar, visto tempo de
pós mortem do animal.

A cobertura vacinal contra FA em
Borda da Mata encontra-se atualmente
em 76.9%; desde o início do surto o
município vem trabalhando na
intensificação da vacinação, sendo
confeccionado o Plano de Ações e
colocado em prática todas as ações nele
estabelecidas. Com isso, obteve-se um
aumento significativo de imunizados
entre os anos 2017 e 2018, anos de pico
da doença, comparado com 2016, onde
pouco ou quase nada se falava sobre
esta doença.

PLANO DE AÇÃO: Campanha de
Intensificação da Febre Amarela 2018

Diante do surto vivenciado nos
últimos anos, é notável a importância

dos meios de comunicação para que a
prevenção seja obtida de forma precisa
e completa, chegando a toda população
bordamatense.  O município hoje conta
com uma sala de vacinação que atende
toda a população, com um plano de ação
de intensificação da febre amarela,
conforme à seguir:

Horário estendido para Imunização
contra FA;

Dias de mobilização municipal;
Vacinação extra muro em bairros

urbanos e rurais;
Reunião com Equipes da ESF para

passar informações a cerca da
Intensificação e entregar Cronograma de
Ações extra muro;

Divulgação nas redes sociais do
município sobre a Intensificação
(Facebook e Página Oficial), na rádio
local e nas Igrejas Católica e
Presbiteriana;

Orientações casa a casa, durante as
visitas, pelos Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Combate a
Endemias, além da fixação de cartazes
nas unidades de saúde municipal e
pontos estratégicos do município;

Realização de vacinação casa a casa
na zona rural com rumores de epizootias.

Considerações Finais:

O Boletim Epidemiológico do
município de Borda da Mata teve como
objetivo principal expor um pouco mais
sobre o atual cenário Epidemiológico
da FA na nossa região, nosso
município, e as ações que já vem
ocorrendo para enfrentamento.
Sabemos que a imunização da
população é a única forma eficaz de
prevenir, controlar e até eliminar a Febre
Amarela; por este motivo, o
desenvolvimento de ações para levar
esta informação a toda população. Vale
salientar que a maior incidência de FA
é entre os meses de dezembro e maio,
mas independe do aumento da
incidência, nosso trabalho continua em
todos os meses do ano.

Todo conteúdo foi exposto de forma
objetiva, clara e direta, tendo como
propósito principal transmitir
informações a todos os profissionais
de saúde e população bordamatense.
Continuamos nossas ações, sempre
atualizando e procurando melhorar, pois
acreditamos que com informação,
divulgação e imunização do maior
número possível de pessoas
poderemos vencer esse vírus!

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

‘A imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque o
conhecimento é limitado, enquanto a imaginação chega ao mundo

inteiro, estimulando o progresso, fazendo nascer a evolução’
Albert Einstein
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Vem aí:  Dia 5 de Agosto a 6ª Cavalgada
do Sítio Santa Rita em Tocos do Moji

Local: Rancho Poeira da Estrada
Com um Mega Show  Cezar & Paulinho.
“Como dizem eles, Chique no Úrtimo.”

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos
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Prefeitura de Borda da Mata cumpre
Lei de Responsabilidade Fiscal e regulariza

cobranças no lançamento de IPTU 2018
Instituir e arrecadar os tributos

municipais é uma determinação
Constitucional, sendo este dever
reforçado pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. Os preceitos constitucionais
também visam a justiça tributária e fiscal
– pagar mais quem tem mais e, pagar
menos quem tem menos. Atenta à sua
obrigação legal e a estes preceitos, a
Prefeitura de Borda da Mata está
implantando projetos com o objetivo de
otimizar a arrecadação municipal,
promovendo ações para que a prática
corresponda a legalidade.

O Programa de Modernização da
Fazenda Pública Municipal, contempla
vários projetos, como o de revisar a
aplicação da lei e omissões de dados no
cadastro de imóveis. Este projeto, além
de ser um dever, é também uma medida
de valorização e respeito à maioria dos
cidadãos bordamatenses, que já pagam
em dia suas obrigações tributárias com
o Município. Isso porque diversas
inconsistências estão sendo resolvidas,
o que contribuirá para uma arrecadação
justa e eficaz. Neste início de projeto,
alguns imóveis já tiveram dados
cadastrais corrigidos e com isso, o
lançamento do IPTU 2018 já foi calculado
com base nestes dados.

Principais correções que
impactam no lançamento
de 2018

A principal correção feita para o
lançamento de 2018 é com relação à área
construída de alguns imóveis. O Código
Tributário Municipal exige que os

tributos sejam calculados sobre a área
construída, nesta compreendidas as
áreas de edículas e áreas cobertas.
Durante o projeto foi apurado que estes
imóveis estavam sendo “beneficiados”
com uma cobrança inferior ao previsto
em lei, pois não se cobrava sobre as
áreas de edículas e áreas cobertas.
Cumprindo o dever legal e tendo como
foco a justiça tributária, esta situação
foi corrigida e estes imóveis terão os
cálculos do IPTU e da Taxa de Coleta de
Lixo 2018 devidamente adequados a
realidade de cada um.

Dos quase 9 mil imóveis cadastrados
em Borda da Mata, 2.698 residências
apresentaram inconsistências, ou seja,
estão pagando menos do que a área
construída.

Outro erro regularizado em 2018, é a
cobrança da CIP – Contribuição de
Iluminação Pública, prevista na Lei 1914/
2015 (disponível no site
www. b o r d a d a m a t a . m g . g o v. b r ) .
Atendendo ao dever legal de arrecadar
seus tributos na forma da lei, o município
fará no lançamento de 2018 a cobrança
da CIP, que será cobrada dos imóveis
não edificados e de edificados sem
consumo de energia elétrica, ou seja, tem
“padrão” de energia, mas está desligado.
Como a CIP é calculada sobre a medida
testada e diante da omissão dessa
informação em alguns imóveis, esta
medida foi arbitrada pelo fisco municipal.
No entanto, esta informação, como as
demais relativas ao cadastro do imóvel
poderão ser revistas a pedido do
contribuinte.

Notificação aos
contribuintes

A Fazenda Pública Municipal
atualizou de ofício os dados omissos
ou irregulares dos imóveis e, está
promovendo a notificação dos
contribuintes junto ao carnê de
pagamentos do IPTU/2018 e por edital,
publicado na internet, diário oficial e
afixado no prédio da Prefeitura. No
carnê consta uma folha com os dados
do imóvel utilizados no lançamento, os
quais os contribuintes devem fazer
conferência e existindo erro, procurar
o Setor de Arrecadação com
documentos próprios, para a revisão
do lançamento e atualização dos dados
do seu imóvel.

A arrecadação e a fiscalização
tributária municipal é um poder-dever
do Município e, quando o poder
público municipal se omite, promove
injustiças fiscais e tributárias, com a
evasão de recursos que deveriam ser
empregados para toda a comunidade.
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Bom Repouso ganha Pista de
Caminhada no Parque Municipal

A Prefeitura de Bom Repouso inaugurou a Pista para caminhada no Parque Municipal. Mais uma obra inaugurada para o
maior conforto e comodidade dos cidadãos. Em breve iluminação para maior tranquilidade nas caminhadas a noite.

Conselho Tutelar de Bom Repouso ganha
carro Toyota Etios do Governo do Estado

No mês de abril, em Belo Horizonte foi
entregue um carro, Toyota Etios, que foi
destinado ao município de Bom
Repouso por meio de uma emenda
parlamentar do Deputado Estadual
Ulysses Gomes. Estavam presentes o
Governador Pimentel, os deputados
Odair Cunha e Ulysses Gomes, o Prefeito
de Bom Repouso Messias, o Vereador
Joãozinho da Capoeira e o motorista da

Assistência Social, Adelson.
O carro será cedido ao Conselho

Tutelar de Bom Repouso que necessita
do veículo para melhor atender a
população e chegar até as demandas
mais distantes, uma vez que a cidade
possui extenso perímetro urbano e rural. 

“Somos muito gratos por ter ao nosso
lado lideranças que se preocupam com
o bem estar social e que não têm medido

esforços para que o trabalho social
básico tenha recursos para ser
desenvolvido de maneira integral
fazendo-se cumprir os direitos de todos.

Agradecemos imensamente aos
Deputados Odair e Ulysses e ao
Governador Pimentel pela destinação do
veículo e por sempre colaborarem com o
desenvolvimento de nossa pequena
cidade!”, diz o Prefeito Messias.

Entrega do carro em Belo Horizonte

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO
2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões

‘Eu não sei quais armas serão usadas para

lutar a terceira guerra mundial, mas na quarta

guerra mundial serão usados paus e pedras’

Albert Einstein
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ANUNCIE

AQUI!

Equipe de Saúde da Família de Tocos do Moji realiza mês de prevenção a Pressão Arterial
No mês de abril,  a Equipe de Saúde da

Família de Tocos do Moji trabalhou com
o tema prevenção e combate da
Hipertensão Arterial. Foi realizado
orientação e aferição da Pressão Arterial
com todos os educandos da Escola José
Tomás Cantuária Júnior e no dia 26 de
abril,  Dia Nacional de Prevenção e
Combate a Hipertensão Arterial foi
realizado um dia de mobilização na Praça
Central Ivo Tomás Cantuária onde foi
entregue panfletos de orientação e

realizado aferição de Pressão Arterial de
toda a população.  Segundo orientação
do Ministério da Saúde  para prevenir a
Hipertensão é importante ter hábitos
alimentares saudáveis, evitar alimentos
industrializados, praticar atividade
física, evitar o estresse e também
orienta que para quem não tem pressão
alta verifique a pressão uma vez ao ano,
já as pessoas que são hipertensas é
necessário verificar a pressão com mais
frequência.

Evento sobre Hipertensão Arterial na Praça em Tocos do Moji

Campeonato de Futebol do Distrito
Fernandes em Tocos do Moji

Em breve terá  início o campeonato
intermunicipal do Distrito Fernandes, em
Tocos do Moji.

Chave A – Fernandes, KF S.S. Bela
Vista, Esporte Sarpão Pouso Alegre e
Meninos de Inconfidentes.

Chave B – Tocos F.C., Pirina S.

Esportes Borda da Mata, Sertãozinho
F.C. e União Futebol Clube Pouso
Alegre.

Apoio: Prefeitura Câmara Municipal
e Policia Militar

Organização: André Ricardo Almeida.

Palestra do Programa Educação Previdenciária
do INSS é realizada em Tocos do Moji

No dia 30 de abril,  aconteceu em
Tocos do Moji, uma palestra do INSS
de orientação  de benefícios
previdenciários. O evento faz parte
do Programa Educação Previdenciária
do INSS, que é feito em parceria com
os municípios.   A palestra foi
ministrada por Neiva Prado Junqueira

Gavião, Coordenadora do Programa
na Regional de Poços de Caldas.

Na oportunidade a palestrante
explicou os benefícios
previdenciários atuais ,  suas
prerrogativas, forma de participação
dos beneficiários e regras atuais para
concessão dos  benefícios.

Houve intensa participação dos
presentes,  onde os mesmos se
interaram da legislação atual, e ainda
puderam tirar suas dúvidas.

O evento foi uma parceria entre
INSS, Prefeitura de Tocos do Moji,
Departamento Municipal  de
Assistência Social e CRAS.

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

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.

Palestra em Tocos do Moji
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PM de Borda da Mata prende
traficantes e usuários de

entorpecentes
Uso de Drogas - Na noite do dia 26 de abril, a Polícia Militar de Borda da Mata

recebeu uma denúncia alegando que haviam 02 cidadãos fazendo uso de
entorpecente próximo a Escola Estadual Afonso Megale. A equipe de Policiais
Militares deslocou até o local indicado na denúncia, deparando nas imediações do
local 02 menores, os quais ao avistarem a Viatura Policial dispensaram um objeto ao
solo, de maneira que ambos foram abordados e ao ser verificado o que fora
dispensado pelos menores, constatou que se tratava de 01 cigarro e 01 bucha de
maconha. Os materiais foram apreendidos, bem como os menores, os quais foram
conduzidos até o quartel PM para o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – Durante patrulhamento noturno na Zona Rural no dia 28 de abril,
a Polícia Militar de Borda da Mata abordou um veículo com 06 ocupantes, destes,
02 menores de idade, sendo todos eles submetidos à busca pessoal, porém nenhum
material ilícito foi encontrado. Já durante buscas no interior do veículo, foi
encontrado pela equipe de Policiais Militares 02 cigarros e 03 buchas de maconha.
Ao ser consultado os dados do condutor do veículo, foi identificado que o mesmo
não era habilitado e que não teria condições de apresentar outro condutor habilitado
para conduzir o veículo abordado, motivo pelo qual o veículo foi removido ao pátio
credenciado. Os materiais entorpecentes foram apreendidos, e os cidadãos presos/
apreendidos, e conduzidos até o quartel PM para o registro da ocorrência.

Tráfico de Drogas – Na tarde do dia 30 de abril, a equipe policial prendeu um
traficante de drogas na cidade e apreendeu materiais com procedências duvidosas
que estavam em sua posse. Foi encontrado na residência do autor 02 pedras grandes
de crack, as quais, segundo o autor, seriam particionadas em 15 partes cada para
comércio, e foi apreendido uma televisão de led, um aparelho de vídeo game com
controle sem fio, e R$ 314,00 em espécie, todos esses materiais com procedência
duvidosa. Os materiais foram apreendidos e o autor conduzido preso até o quartel
PM para o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – Durante patrulhamento preventivo no dia 05 de maio, a Polícia
Militar de Borda da Mata abordou um cidadão em atitude suspeita, de maneira que
ao ser submetido à busca pessoal, foi encontrado em sua posse 03 pinos de cocaína.
O autor informou os policiais que o material entorpecente seria para seu consumo.
Os materiais entorpecentes foram apreendidos, e o autor conduzido preso até o
quartel PM para o registro da ocorrência.

Tráfico de Drogas - Durante evento cultural no município de Borda da Mata
denominado “Festa de Peão 2018” a Polícia Militar tomou conhecimento que estaria
ocorrendo tráfico de drogas próximo ao banheiro masculino; de imediato foi utilizado
o recurso de monitoramento de câmeras espalhadas no local do evento, onde foi
possível identificar os 04 indivíduos que estariam traficando, os quais foram
abordados e submetidos à busca pessoal, sendo encontrado com os autores 23
pinos contendo substância análoga à cocaína, uma bucha de maconha e a quantia
de R$ 250,00 em espécie, proveniente dos entorpecentes já vendidos. Os materiais
foram apreendidos e os autores presos e conduzidos até o quartel PM para o
registro da ocorrência.

Uso de Drogas - Na noite do dia 20 de abril, a Polícia Militar de Borda da Mata
durante patrulhamento pelo bairro Cervo, abordou 04 pessoas que estavam em
atitude suspeita em um pasto, sendo encontrado com eles 01 pino contendo
substância análoga à cocaína, 01 cigarro de maconha e 01 dechavador. Os materiais
foram apreendidos e os cidadãos presos e conduzidos até o quartel PM para o
registro da ocorrência.

Mulher é presa pela PM de Borda
da Mata por porte de arma branca

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santo Antônio na madrugada do
dia 21 de abril, um equipe de policiais efetuaram abordagem a 04 pessoas que
estavam em atitude suspeita pelo referido bairro, os quais foram submetidos à
busca pessoal, sendo encontrado na cintura de uma cidadã que integrava o grupo,
uma faca com um lâmina de aproximadamente 15 cm. O material foi apreendido e a
mulher conduzida presa até o quartel PM para o registro da ocorrência.

PM de Borda da Mata apreende
Motocicleta no Distrito Sertãozinho

A equipe de policiais receberam denúncia via 190 que havia um cidadão praticando
manobras perigosas com uma motocicleta no bairro Sertãozinho. A equipe deslocou
até o referido bairro, de maneira que chegando ao local, visualizou um cidadão
estacionando uma motocicleta com as características informadas na denúncia e
adentrando rapidamente no interior de um bar. Imediatamente a equipe policial
efetuou a abordagem ao cidadão e após consultar a documentação da motocicleta,
identificou que o IPVA estava em atraso e o lacre de segurança da placa de
identificação estava rompido. Diante dos fatos identificados, o veículo foi
apreendido e removido para o pátio credenciado do DETRAN.

PM de Borda da Mata prende
cidadão com mandado de

prisão em aberto
Na tarde do dia 26/04/2018, durante patrulhamento preventivo pela área central

da cidade, a equipe de policiais efetuaram a abordagem a um cidadão que estava em
atitude suspeita, de maneira que nada de ilícito fora encontrado com ele, porém ao
ser consultado seus dados pessoais foi encontrado em seu desfavor, um Mandado
de Prisão em aberto. Diante da situação, o cidadão recebeu voz de prisão e foi
conduzido preso até o quartel PM para o registro da ocorrência e demais
providências.

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Operação tapa-buracos em Borda da Mata

Diversas ruas do distrito Cervo e a
Rua Geraldo Marcondes de Souza no
bairro Santo Antônio em Borda da
Mata receberam a operação tapa-
buracos pelo Departamento de Obras
da Prefeitura de Borda da Mata. Foram
utilizadas 50 toneladas de massa
asfáltica para realização do serviço
que aconteceu na última quinzena de
maio.

Distrito do Cervo

Rua Geraldo Marcondes de Souza

no bairro Santo Antonio

Anuncie no Tribuna Popular


