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Vigilância em Saúde de Borda da Mata realiza diversas ações para
combater o mosquito que transmite Dengue, Chikungunya e Zika Vírus
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“Tudo o que o homem semear,
isso também ceifará.” (Gl 6:7b)

Novo calçamento em frente à Igreja de São
Sebastião em Senador José Bento. Em
breve, a obra deverá ser concluída.

No dia 16 de janeiro, foi realizada à
festa das crianças no Bairro Santa Cruz,
com a participação do Pastor Paulo
Toledo de Senador José Bento, que
trouxe uma sábia e ungida palavra com
o tema: “Tudo que o homem semear, ele
também ceifará”.
Falou sobre quando Senhor Jesus era
criança e muitas crianças presentes no
evento tiveram uma experiência com Ele.
A festa teve a participação de mais de
100 pessoas. Foram servidos salgados,
pipocas, refrigerantes, balas, bolo e
sorvetes. As crianças devertiram- se
com o pula-pula, ganharam brinquedos
e lembranças.

Agradecimentos
A 1ª e 2ª Igreja do Evangelho
Quadrangular de Borda da Mata, sob a
direção do Pastor Jair Miguel Franco e
equipe de coordenadores da Igreja vem
agradecer aos doadores:
Moacir da Pastelaria; Vanderlei da loja
Pioneira; Marlene da loja Marlene 1,99;
Loja TOTTI SUPER 1,99; Regina Moreira
e Irmã Vera e a comunidade.

De sua própria semente vem
Se plantar tomate, vai dar tomate
Se plantar abacate, vai dar abacate
Se plantar arroz, arroz vai dar
Colherá o que semear/
Com a nossa vida é assim também
Tudo que se planta é o que vem
Seja do pecado ou do Senhor
Colherá o que for

Colherá o que semear
Uma coisa eu vi neste mundo aqui
Talvez tenhas visto também
É que toda planta animal ou fruta

Se plantar mentira, vai colher mentira
Se plantar a ira, vai colher a ira
Se plantar amor, amor vai dar
Colherá o que semear

Festa para
crianças no
Bairro Santa
Cruz

Posse dos Novos Conselheiros
Tutelares de Bom Repouso
No dia 10 de janeiro, os novos
Conselheiros Tutelares de Bom
Repouso tomaram posse ficarem no
cargo até 10 de janeiro de 2020. Os
Conselheiros Tutelares empossados
foram: 1- Edna; 2- Lúcia; 3- Ana Paula;
4- Rozilda; 5- Rosinha.
“Parabéns
aos
candidatos
empossados para o importante cargo
de CONSELHEIRO TUTELAR.
Agradeço a todos que escolheram essas
pessoas, que mesmo sendo facultativo
exerceram seu direito de voto.”, diz o
Coordenador do CRAS, Wilson
Brandão.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

..Você não pode estar totalmente acordado enquanto está pensando. Pensar é outra forma de
estar num estado de sonho. Porque aquilo que você está pensando é a ilusão...Mas lembre-se
que o pensamento cria a realidade. Assim, se você criou uma realidade de que não gosta, não
a retome! Deus
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)

Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela
de Sua
Saúde!!!
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Entrega rápida atendimento a domicílio
medicamentos - perfumaria descontos e promoções e
condições especiais de
pagamento.

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311
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Prefeitura de Bom Repouso cascalha ruas do Loteamento do Sr. Vicente do
Tuta e começa a arrumar os danos nas estradas rurais causados pelas chuvas
A Prefeitura de Bom Repouso,
atendendo pedido dos moradores do
Loteamento do Sr. Vicente do Tuta
realizou neste mês de janeiro, nos dias
que a chuva deu uma trégua,
cascalhamento das ruas que
necessitavam.
Também, atendendo demandas de
manutenção de estradas de produtores
de morangos no bairro Garcias foi feito
cascalhamento nas estradas do bairro.
O Vereador Ederson dos Santos, o
Prefeito Edmilson e o Vice-prefeito,
Messias, reconhecem que o trabalho em
2015 nas estradas rurais foram muitos,
como noticiou este jornal, durante todo
o ano, mas as chuvas vieram acima da
média e assim, alguns danos acontecem
mesmo, mas a Prefeitura está atenta e
vai continuar firme nas manutenções
das estradas para que a população rural
fique tranquila, pois a chuva é muito
importante para todos.
“É realmente complicado a questão
das estradas que são muitas. Mas

vamos relembrar, há mais ou menos um
ano, estávamos vivendo uma seca
terrível, secando as nascentes, muita
gente fazendo novena pra chover… E
agora que vem a chuva, alguns não
compreendem… vamos ter paciência,
estamos fazendo o possível, agora temos
que esperar dar uma melhorada no
tempo pra corrermos atrás dos prejuízos
e arrumarmos todos os lugares que a
chuva causou danos. Vamos continuar
trabalhando incansavelmente nas
estradas
com
manutenção…
Ressaltando aqui para quem não tem
acompanhado nosso trabalho, sabe que
estamos procurando atender todos os
lugares, levando cascalho e fazendo a
manutenção, mas nosso município é
muito extenso com mais de setecentos
quilômetros de estrada de terra. Vamos
deixar a vontade de Deus, nessa vida
tudo tem uma razão e momento certo para
acontecer, aguardem e vão ver o
resultado. Agradeço a todos pela
compreensão”, diz o Ederson dos Santos.

Manutenção das estradas rurais de Bom Repouso

Ruas do Loteamento do Sr. Vicente do Tuta
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Carnaval de Tocos do Moji terá Banda Luxus durante quatro dias

A Prefeitura de Tocos do Moji
contratou para o Carnaval 2015 na
cidade, a Banda Luxus, que irá tocar
durante quatro dias para agitar a
população e além é claro de dar apoio
ao famoso Bloco Chuchu Beleza que
terá suas atividades que todo ano
movimenta o município e a região,
conforme mostra os cartazes da

Programação do Bloco.
Sobre a Banda, ela tem sede na
cidade de Piracicaba/SP e a Banda
Luxus chegou com toda explosão e
euforia, contando com uma equipe
devidamente qualificada. Vem para o
mercado trazendo inovações em
suas apresentações. Composta por
uma equipe de músicos, 4 cantores,

Tocos do Moji é destaque
na Mídia Estadual pela
transparência com seus gastos
A cidade de Tocos do Moji foi
destaque na mídia estadual e regional
de vido ter obtido o 4º lugar como
município mais transparente de Minas
Gerais. Além de diversas rádios e
jornais da região que noticiaram o
feito de Tocos do Moji, um destaque
foi na imprensa de Belo Horizonte,
onde o jornal “Hoje em Dia” fez uma

matéria destacando as cidades mais
transparentes de Minas e na
entrevista com o Prefeito Toninho
Rodrigues ele disse: “Não temos um
Departamento Especializado. Os
funcionários fazem publicação no
site, e praticamente não tenho
despesa nenhuma, são apenas 100
reais por mês para pagar o site”.

bailarinas, camareira, técnicos, som
digital, iluminação digital, painel de
led, TVs de led e holders totalizando
23 pessoas e com toda infra estrutura
e transporte próprio.
Tudo isso com o propósito de
abrilhantar e de tornar inesquecível
cada momento do evento, contém um
repertório eclético e atualizado, traz

performances, tais como, uma
lambreta no bloco dos anos 60,
constante troca de figurino de
cantores e bailarinos, enfim com
transformações de cenas entre
outras.
“Dando sempre o melhor e
trabalhando com profissionalismo e
sobre tudo fazendo com um imenso

amor e prazer de estar no palco
contagiando a todos que assistem ao
nosso espetáculo.
Por fim, agradecemos a cada um
que acredita! E aos que querem
entrar para a família Luxus, fica o
desejo de uma nova amizade e sejam
bem vindos”, diz um dos integrantes
da Banda.

Soldado Brant representante de Tocos do Moji é
campeão da Ultramaratona 135 como apoio do atleta
profissional Eduardo Calixto de Santa Rita do Sapucaí
Os Atletas da Brazil 135+Ultramarathon passaram por Borda da Mata e Tocos do Moji
O Soldado Brant, representante de
Tocos do Moji, venceu como apoio do
atleta Eduardo Calixto de Santa Rita do
Sapucaí a Brazil 135+Ultramarathon
completando a prova de 217 kms em
27h50, e tornaram–se tri campeões.
Na cerimônia de premiação foi
anunciado Tocos do Moji como “cidade
que sempre apoiou a BR 135 através do
Prefeito Toninho Rodrigues e agora com
um representante e morador Campeão”.

A prova foi nos dias 21, 22 e 23 de
janeiro e os atletas passaram, por Borda
da Mata e Tocos do Moji. O evento é
uma corrida nas montanhas da Serra da
Mantiqueira, que cruzam os estados de
São Paulo e Minas Gerais, e percorre
mais de 200 quilômetros em até 60
horas. Essa corrida que reúne atletas de
nove países nas modalidades de 135 e
160 milhas, ou seja, 217 e 253 km,
respectivamente. A largada da prova foi

dada às 8 horas do dia 21 na cidade de São
João da Boa Vista, em São Paulo.
Seguindo
a
doutrina
dos
ultramaratonistas – atletas que desafiam os
limites do corpo para percorrer distâncias
superiores a de uma maratona (42km) –Eles
vão renovam suas crenças (em Deus, na
vida, na corrida) no “Caminho da Fé”, trilha
de peregrinação que atrai milhares de fiéis
em romarias até Aparecida, no Vale do
Paraíba, em São Paulo.

Jornal
“Hoje em
Dia” em
que fala
sobre
Tocos do
Moji

Brant e Toninho Rodrigues e a cerimônia de premiação
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Cidadão tenta subornar a PM
e é preso por corrupção ativa
No dia 18 de janeiro, durante operação blitz de trânsito repressiva, a PM de Borda
da Mata recebeu uma denúncia, via 190, que havia um Gol vermelho passando por
várias vezes em frente a empresa Artesanato Teares e que o condutor estaria atrás
de uma das funcionárias ameaçando-a. Durante o deslocamento o veículo foi
encontrado e abordado onde o condutor forneceu os documentos de porte
obrigatório. Durante a abordagem notou-se que o condutor apresentava os olhos
avermelhados e o hálito etílico, sendo convidado a se submeter ao teste do
etilômetro, contudo, recusou. Foi dado oportunidade para que apresentasse
condutor habilitado para a retirada do veículo, porém, não o vez. Ao ser informado
que o veículo seria apreendido, o condutor ofereceu uma nota de cem reais aos
Policiais Militares, sendo então dado voz de prisão em flagrante delito e conduzido
até a Delegacia de Polícia.

Cidadãos são presos após passar moeda
falsa no comércio de Borda da Mata

No dia 22 de janeiro, a PM de Borda da Mata foi acionada por um comerciante o
qual relatou que chegou em seu estabelecimento comercial 02 indivíduos, os quais
compraram 02 salgados e 01 refrigerante e o pagaram com uma nota de R$100,00.
Após isso, os autores foram embora. Logo em seguida, a vítima foi até o
Supermercado do Beto para realizar uma compra e utilizou a nota dada pelos autores,
sendo informado no caixa que a nota em questão era falsa, sendo assim a vítima
compareceu até a Unidade Policial onde repassou as características dos indivíduos,
sendo que a PM realizou rastreamento, obtendo êxito em abordá-los no exato
momento em que os autores haviam acabado de comprar uma Coca-Cola no
estabelecimento de uma outra vítima, pagando novamente com uma nota R$100,00
falsa. Durante o desenrolar da ocorrência compareceu ao quartel PM mais uma
vítima, o qual relatou que os mesmos autores foram até o seu estabelecimento e
compraram salgados e refrigerante, totalizando R$14,00, sendo que os autores
também pagaram com uma nota de R$ 100,00 falsa. Durante a prisão dos autores,
um veículo evadiu sentido a cidade de Ouro Fino, porém, foi acionado cerco e
bloqueio, sendo o veículo abordado pelos Militares de serviço na cidade de Ouro
Fino. Diante ao exposto, o veículo foi removido para o pátio do guincho de plantão,
foram apreendidas 03 notas de R$ 100,00 aparentemente falsas; R$ 105,65 em notas
diversas e moedas e 03 aparelhos celulares. Os 03 autores foram presos e 01 menor
apreendido e encaminhados a Delegacia de Polícia.
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Borda da Mata passa de 30% os
investimentos em Educação, sendo que a
lei exige que sejam gastos 25% da arrecadação
O Prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior informa a população do
município, que desde 2009, quando
assumiu seu primeiro mandato, vem
trabalhando arduamente para melhorar
a qualidade de vida dos munícipes em
todos os setores, mas ele ressalta que
na Educação, todo ano, desde 2009, tem
investido mais de 30% da arrecadação,
ou seja, mais de 5% do previsto em Lei.
Para comprovar isso, ele cita algumas
realizações:
- Reforma e ampliação da Escola
Benedita Braga Cobra com quatro salas,
quadra poliesportiva(que ainda será

coberta este ano), consultório
odontológico;
- Reforma e ampliação da Escola
Antonio Marques da Silva, no bairro
Santa Cruz e construiu uma quadra
poliesportiva com cobertura;
- Reformou e fez a cobertura da quadra
da Escola Francisco de Souza Costa, no
bairro Nossa Senhora de Fátima;
- Na Escola Professora Diva Ribeiro
dos Santos, no bairro Santa Rita,
reformou e ampliou e ainda construiu
uma quadra coberta;
- No Cemei Ana Maria Cabral dos
Santos fez ampliação da cobertura e

Escola do Bairro Santa Cruz

adquiriu novos brinquedos;
- Na Creche Madre Tereza de Saldanha,
fez uma grande reforma e ampliação,
passando a receber mais de 200 crianças;
- Além de tudo isso, todas as escolas
receberam novo mobiliário, como
carteiras, quadro, produtos de
informática, etc.;
“Implantamos também o Sistema de
Apostila que é o mesmo utilizado nas
melhores escolas particulares e no
quesito humano, foram ministrados
vários cursos e foi uma das primeiras
cidades a fazer o Plano de Carreira do
Magistério.

Escola do Bairro Santa Rita

Deputado Ulisses Gomes consegue mais de 500 mil
reais para escolas estaduais do Cervo e Sertãozinho
O Deputado Estadual Ulisses Gomes
conseguiu, junto a Secretaria Estadual
de Educação, verbas para as Escolas
Estaduais Pio XII do Distrito do Cervo e
Dom Otávio Chagas de Miranda, do
Distrito do Sertãozinho que atingem um

valor de mais de 500 mil reais.
O Prefeito Edmundo Silva Júnior
agradece ao Deputado pela atenção as
escolas estaduais do município e disse
que já solicitou recursos para EELAM.
O Prefeito ressalta que essa verba veio

do Governo do Estado, por intermédio
do Deputado Ulisses Gomes, que foi
quem batalhou para a liberação desta
verba. “Não houve intermédio de mais
ninguém, além deste Deputado”, frisa
Edmundo.

Obras do CEMEI de quase um milhão
e trezentos mil reais no bairro São
Francisco serão iniciadas após o Carnaval
Dinheiro apreendido pela PM

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

As obras do CEMEI do bairro São
Francisco, em Borda da Mata, serão
iniciadas após o Carnaval. A empresa

vencedora da licitação foi a Base Forte
Engenharia e o valor exato da obra será
de R$1.279.000,00 e o Prefeito Edmundo

espera que depois de pronta, possa
suprir o número de vagas para crianças
que necessitam de Creche na cidade.
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Vigilância em Saúde de Borda da Mata realiza diversas ações para
combater o mosquito que transmite Dengue, Chikungunya e Zika Vírus
*Dia 06/01 - Palestra na Gerência
Regional de Saúde em Pouso Alegre para
identificação das ações de combate ao
mosquito nos municípios;
*Dia 07/01 - Palestra com os Agentes
de Endemias, Agentes de Saúde,
Enfermeiros, Coordenadoras da
Vigilância em Saúde e ESF e Secretária
de Saúde para definição das novas
ordens do Ministério da Saúde, onde os
Agentes de Saúde também farão
vistorias nas casas buscando focos do
mosquito e eliminando criadouros.
*Dia 11/01 - Reunião com os
representantes de todas as entidades
civis dos municípios a fim de montarmos
um Comitê Municipal de Enfrentamento
ao Mosquito Aedes Aegypti. No
entanto, apesar de todos convocados,
poucos compareceram, o que demonstra
a não significância que a população em
geral vem dando a esta calamidade
pública atual.
*Dia 19/01 - Dra. Rosângela, viceprefeita, realiza uma palestra de
orientação sobre o combate ao mosquito

e sobre a clínica das 03 doenças que o
mesmo transmite, às 20h, para toda a
equipe de Saúde e farmacêuticos do
município; novamente somente a equipe
de saúde municipal se fez presente, para
nossa tristeza e indignação.
*Dia 23/01 - Os Agentes de Endemias
e os Agentes de Saúde fez visitas nos
domicílios, nas casas que são
encontradas fechadas durante a semana.
Também durante a semana, os mesmos
estão realizando visitas das 17h às 19h
na tentativa de captar maior número de
casas abertas.
*Dia 30/01 - Convidamos a TODOS
os charreteiros, motociclistas e ciclistas
para darmos uma volta pela cidade a
fim de mobilizar a população sobre a
importância de eliminar os criadouros do
mosquito, evitando assim a transmissão
das doenças Dengue, Chikungunya e
Zika Vírus. Neste dia, todas as cidades
com cobertura pela emissora EPTV
estarão realizando ações de combate ao
mosquito, em uma parceria municipal/
TV. Queremos mostrar à toda população

que esta luta é de TODOS nós, não
apenas das equipes de saúde!
Se não nos unirmos, a provável
ocorrência de uma epidemia no
município, assim como no estado e país,
é muito grande! Neste dia também, a
equipe de saúde estará espalhada por
toda a cidade entregando panfletos e
orientando sobre o combate ao
mosquito.
Neste dia 30, iremos nos reunir na
Balança indo para ouro Fino às 10h.
Contamos com a colaboração e
participação do maior número possível
de pessoas.
CHAMATIVOS:
*Atendam e abram as portas de sua
casa, comércio, terrenos... para a equipe
de saúde trabalhar!!!
*Tire 10 minutos do seu tempo por
semana e nos ajude nesta luta, vistorie
sua casa, seu quintal!!!

Reunião na UBS
de Nossa
Senhora de
Fátima

Grazieli M. Siqueira Dande
Coordenadora da
Vigilância em Saúde

Reuniões sobre o mosquito que
transmite Dengue, Chikungunya
e Zika Vírus:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO CENTRO (AMCBM) DE BORDA DA MATA – ESTADO DE MINAS GERAIS
O senhor doutor GUSTAVO DANTAS DE MELO, presidente da Associação dos Moradores do Centro de Borda da Mata/MG (AMCBM), gestora da RÁDIO ATIVA FM,
no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 30, cc 32, § 9º dos Estatutos, convoca os sócios quites da entidade que tenham ao menos um ano de contribuição, para a Eleição da
Nova Diretoria e Conselho Fiscal da entidade, a se realizar no dia 16 de fevereiro de 2016, no período de 09:00 às 15:00 horas, na sede da AMCBM, à Rua Herculano Cobra, nº 634.
Encerrada a votação, os votos serão apurados pela Comissão Eleitoral constituída pela Diretoria.
O prazo para inscrição de chapas para concorrerem às eleições, na forma dos requisitos estatutários, encerra-se em 08/02/2016, com prazo de 24 horas para impugnação (cf. art. 32,
§ 2º e § 4º), após o que serão confeccionadas as cédulas de votação.
E para que haja plena divulgação e conhecimento, determinou o senhor presidente a publicação do presente EDITAL, que será afixado no átrio da Prefeitura e em outros locais
públicos.
Borda da Mata, 31 de janeiro de 2.016.
Gustavo Dantas de Melo
Presidente da AMCBM

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.
Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando aparece
saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado
onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino
certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também vale
lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do mês.
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TRIBUNA POPULAR

Câmara Municipal de Tocos do Moji
devolve a Prefeitura 137 mil reais em 2015
O Presidente da Câmara de Tocos do
Moji, em 2015, Edvaldo Fabrício da Rosa,
com sua capacidade administrativa e
zelando pelo dinheiro público,
conseguiu economizar os gastos da
Câmara Municipal e devolveu no final
de seu mandato aos cofres municipais
137 mil reais para que a Prefeitura possa
investir ainda mais na qualidade de vida
de seus munícipes. O Prefeito Toninho
Rodrigues parabeniza a gestão do
vereador e, em nome da população,
agradece pelas atitudes tomadas em
favor da população.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR
Devolução do
valor a
Prefeitura

Dr. João Paulo Coutinho de Moraes
acia
OAB/MG 104.368
Advoc oria Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
lt
u
s
OAB/MG 107.598
n
o
eC
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

Almoço de Ano Novo no Lar Monsenhor
Pedro Cintra em Borda da Mata

OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729

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

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata
Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

O Lar Monsenhor Pedro Cintra ofereceu aos residentes do Lar um delicioso almoço de
Ano Novo, no dia 1º de Janeiro. “Que 2016 seja um ano repleto de alegria, amor,
paz e saúde para nossos idosos”, diz a Direção do Lar.

“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.

TRIBUNA POPULAR

A Secretaria de Obras de Borda da Mata solicita
encarecidamente as pessoas que coloquem o lixo na rua,
na hora em que o caminhão costuma passar, para que
assim possa facilitar o trabalho dos funcionários municipais
e ainda contribuir muito com a limpeza da cidade.
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TRIBUNA POPULAR

Pronto Atendimento em Borda da Mata
faz mais de 30 mil atendimentos em 2015
A Secretaria de Saúde de Borda da
Mata divulgou nos números de
atendimento no município, incluindo
todos os atendimentos, do PSF, do
Pronto Atendimento, da Odontologia,
entre outros.

Confira abaixo os
números de 2015 da
Saúde Municipal em
Borda da Mata:
- Atendimento no Pronto
Atendimento – 30.717
- Exames Laboratoriais – 22.568

- Exames de Imagem – 2.798
- Consultas externas – 2.085
- Doses de vacina – 12.249
- Teste do Pezinho – 174
- Atendimentos na Farmácia –
17.642
- Medicamento Alto de Custo –
41
- Métodos contraceptivos –
14.725
- Consultas médicas no Centro
de Saúde – 14.535
- Atendimentos de Fisioterapia –
3.190
- Viagens – 2.546
- Usuários de viagens – 19.112

Serviço Social(Junho a Dezembro)
- Visita Domiciliar – 81
- Tabela Social de Exames – 588
- Atendimentos – 739
- Fraldas Liberadas – 137

Programa de Saúde da Família
- Visitas Domiciliares Enfermagem – 3.426
- Consultas médicas – 16.639
- Visitas médicas – 333
- Curativos – 3.282
- Procedimentos – 2.923
- Visitas Agentes de Saúde – 43.270

Odontologia
- Pacientes atendidos – 6.800
- Atendimentos de urgência – 1.128

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei n° 33/2015
“Dispõe sobre a criação de Equipes da Estratégia da Saúde da Família – ESF e dá outra providencias.”
O povo do Município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais aprova e eu, em seu
nome sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art.1° - Ficam instituídas no Município de Borda da Mata 06(seis) equipes da Estratégia Programa de Saúde da Família
– E.S.F, que y=tem como objetivo desenvolver ações da promoção e proteção à saúde do indivíduo da família e da
comunidade com a execução das seguintes metas:
IAmpliar a cobertura da população;
II Atingir a equidade na atenção à saúde;
III - Melhorar a qualidade da atenção à saúde, abordando a proteção, recuperação e reabilitação da saúde;
IV - Melhorar o sistema de informação sobre a saúde;
Art.2° - Cada equipe fará o atendimento na comunidade e nas unidades locais de saúde no nível de atenção
primaria e será composta de:
I01(um) medico (da família);
II 01(um) enfermeiro;
III - 01(um) técnico ou auxiliar de enfermagem;
IV - 08(oito) agentes comunitários de saúde
Parágrafo único – As descrições detalhadas das atividades de cada um dos cargos a que se refere este artigo, assim
como os requisitos básicos para sua investidura, são os constantes do Anexo I, desta lei.
Art.3° - a investidura nos cargos de que tratam os artigos 2° e 9° depende de aprovação previa em concurso publico,
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos
para o exercício de suas atividades, com exceção dos cargos de Agentes Comunitários de saúde cuja investidura
depende de aprovação previa em processo seletivo publico, de provas ou de provas e títulos nos termos da Lei Federal
n° 11.350/06 e suas alterações.
Parágrafo único – Na hipótese de vacância temporária do cargo, ou ampliação do numero de equipes da ESF, poderá
ser realizada a contratação temporária por excepcional interesse publico nos termos da legislação municipal.
Art.4° - Parágrafo único. Os cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS e de Agente Comunitário às Endemias –
ACE tem exercício exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e lotação na Secretaria de Saúde do
Município, nos termos da Emenda Constitucional n° 51, de 14 de fevereiro de 2006, regulamentada pela Lei Federal n°
11.350/2006 e suas alterações.
Art.5° - Ao servidor ocupante de cargo efetivo no quadro de pessoal da municipalidade, quando designado para atuar
na ESF, a ele será deferido uma gratidão pelo exercício da função, em valor correspondente à diferença entre a remuneração
de seu cargo efetivo ou da função publica ocupada e prevista para o programa, constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único – Sobre a Gratificação definida no Caput deste artigo todos os descontos previstos em lei.
Art.6° - o pagamento da gratificação pelo exercício da função do PSF prevista no artigo anterior não configura a
existência de novo vinculo jurídico, para efeito de aplicação dos incisos XVI e XVII, amos do artigo 37 da Constituição
da Republica.
Art.7° - O planejamento, coordenação, supervisão e controle do PSF ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde,
sob responsabilidade superior do(a) Secretario(a) Municipal de Saúde.
Art.8° - As dotações para cobertura orçamentária das despesas decorrentes dessa lei para o exercício de 2015 são
aquelas consignadas no orçamento vigente, destinadas especificamente para cobertura das despesas com pessoal.
Art.9° - Para atender o disposto no artigo 2° desta Lei, ficam criados os cargos abaixo mencionados:

Art.10° - Revogam-se as disposições em contrario, e em especial, as Leis Municipais n° 1.297/2001, n° 1.386/2004 e n°
1.813/2013
Art.11° - esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 19 de outubro de 2015.
Vivalde Raimundo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Proposição de Lei n° 34/2015
“Dispõe sobre alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal a seguinte
lei:
Art.1° - Ficam atualizados os valores do Anexo de Metas Fiscais – Demonstrativo – da Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2016.
Art.2° - O referido anexo passa a fazer parte integrante da presente lei.
Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da Mata, 19 de outubro de 2015.
Vivalde Raimundo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Agradecimento
Danúzia Simões
A
moradora de
Borda
da
M a t a ,
Danúzia
Simões,
agradece as
48 pessoas e
a Prefeitura
q
u
e
ajudaram na
construção
de
uma
calçada na
E s c o l a
Estadual
L a u r o
A f o n s o
Megale.
“ D e u s
abençoa a
t o d o s
amigos e a
amigas que
participaram
ajudando
para calçada
do EELAM”,
diz ela.
Danúzia agora fala de outro projeto que ela pretende desenvolver em Borda da
Mata. “Queria transformar lotes vazios em hortas comunitárias com um mutirão
todos poderiam participar. Se der certo, a cidade fica mais limpa e bonita e os
alimentos serviriam muita gente”, diz ela.

