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Estrutura odontológica de Borda da Mata é referência na região

Parte da Equipe Odontológica de Borda da Mata e veja tudo que
 foi feito nesta área na Página 11

Senador José Bento e Borda da Mata ganham
Retroescavadeira do Governo Federal

Borda da Mata - Painho, Odair Cunha, Edmundo,
Ditinho, Herbet, Jorginho e Ulysses Gomes

Senador José Bento - Odair Cunha, Flávio
de Souza Pinto e Ulysses Gomes
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Emenda parlamentar de Eduardo
Azeredo no valor de 300 mil reais
será utilizada para calçar cerca
de um quilômetro da estrada
Fernandes a Tocos do Moji

Asfalto de Tocos do Moji já está
chegando em Borda da Mata e
dentro de 60 dias deve estar pronto

Página 7

Menor advogado do mundo com
apenas 75 cm de altura dá palestras
nas escolas de Bom Repouso

Chegada de Borda da Mata - Página 7

Peruano Dr. Mauro Figueroa em Bom Repouso
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CRAS de Bom Repouso realiza
Oficina de Reciclagem de Pneus

Página 2

Laboratório
Analysis

comemora 15
anos em Borda

da Mata

Festa em comemoração na
 Casa do Compadre
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Diretoria da 142ª Subseção
da OAB/MG de Borda
da Mata é empossada

O Diretor do Departamento de Apoio
às Subseções, e também Conselheiro
Seccional da OAB/MG, Dr. Gustavo
Oliveira Chalfun, deu posse em 25 de
abril, à nova diretoria da 142ª Subseção
da OAB/MG de Borda da Mata, triênio
2013/2015. A solenidade foi realizada no
Salão do Júri, no fórum Mário Martins.

O evento contou com a presença de
várias autoridades, dentre elas, Dr.
Gustavo Dantas de Melo, ex-presidente
da Subseção; Dr. Helio Walter de Araújo
Junior, Juiz de Direito da Comarca; Dra.
Maria Regina Cappelli, Promotora de
Justiça da Comarca; Dr. Francisco de
Rezende Sáber, Defensor Público da
Comarca; Dr. Edmundo Silva Junior,
Prefeito Municipal; Dra. Rosângela
Lucinda Rocha Monteiro, Vice-Prefeita
Municipal; Dra. Leny de Meirelles,
representante da Comissão OAB
Mulher; Dr. Jean Carlos de Carvalho
Santucci, representante da Comissão
OAB Jovem; Dr. Jonas Paulino

Rodrigues Júnior, Delegado da CAA/
OAB/MG; Dr. Jefferson Estevão Pereira
Nascimento, Delegado de Prerrogativas;
e demais advogados inscri tos na
Subseção.

A nova diretoria da Subseção de Borda
da Mata é formada por: Dr. João Paulo
Coutinho de Moraes (Presidente), Dr.
João Carlos de Rezende Saber (Vice-
Presidente), Dra. Daniela Leone Carvalho
(Secretária-Geral), Dr. Paulo Fernando
Peres e Mello (Secretário-Geral Adjunto)
e Dra. Maria do  Carmo Domingos
Salgado (Tesoureira).

Após a solenidade de Posse foi
ministrada pelo Promotor de Justiça da
Comarca de São José dos Campos, Dr.
Fábio Antônio Xavier de Moraes,
palestra sobre o tema “Atuação
Contemporânea do Ministério Público e
a PEC 37/2011”, fechando assim a
so lenidade, com um jantar de
confraternização na “Casa do
Compadre”.

Nova Diretoria e
Autoridades

Prefeitura de Senador José Bento
recebe uma nova Retroescadeira

O prefeito de Senador José Bento, Flávio
de Souza Pinto, devido ao bom
relacionamento e prestígio político junto ao
Governo Federal, conseguiu receber para o

seu município um importante benefício. É
uma retroescavadeira que foi entregue no
dia 21 de maio em Boa Esperança pelos
Deputados Federal Odair Cunha e Estadual

Ulysses Gomes diretamente ao prefeito, que
já está no município. “É uma máquina que
muito vai ajudar nossa população”,
agradece o prefeito Flávio.

Entrega da
Retroescavadeira
em Boa Esperança

Campanha contra a Paralisia
Infantil em Bom Repouso

começa dia 03 de junho para
crianças de seis meses a
menores de cinco anos

Poliomielite, ou paralisia infantil, é uma
doença contagiosa aguda causada pelo
poliovírus (sorotipos 1, 2, 3), que pode
infectar crianças e adultos por via fecal-
oral (através do contato direto com as
fezes ou com secreções expelidas pela

boca das pessoas infectadas) e provocar
ou não paralisia.

O Dia Nacional será 08 de junho das
8h às 17h no Posto de Saúde.

Veja as datas e locais abaixo onde
serão feitas as vacinas em Bom Repouso:

Menor advogado do mundo com
apenas 75 cm de altura dá palestras
nas escolas de Bom Repouso
No dia 30 de abril, a Escola Municipal

Prefeito Atílio da Silva Brandão e a Escola
Estadual Coronel Ananias de Andrade
de Bom Repouso tiveram a honra de
receber o Peruano Dr. Mauro Figueroa,
o menor advogado do mundo, com
apenas 75 cm de altura e 73 anos de idade.
Ele é Embaixador da força de vontade de
Machu Pichu-Peru, “Programa Querer é
Poder.”

Segundo a Diretora da Escola Prefeito
Atí lio da Silva Brandão, “Ele nos
prestigiou  com uma palestra,
testemunhando fatos de sua vida e
mostrando que apesar das dificuldades
podemos vencer os desafios. Enfatizou
a importância dos estudos e o quanto
podemos ser melhores a cada dia.
Valorizando a família e os valores que
hoje em dia estão sendo esquecidos e

desrespeitados tanto pelos pais quanto
pelos filhos.”

CRAS de Bom Repouso realiza
Oficina de Reciclagem de Pneus

Está sendo realizada no CRAS de Bom Repouso a Oficina de Reciclagem de Pneus, coordenada pela Psicóloga
do CRAS Dra. Regina Célia que está ensinado as crianças a trabalhar com pneus velhos transformando

em móveis para escolas, para o CRAS e também para Parques.

Comemoração do Dia das Mães na Escola Municipal
Prefeito Atílio da Silva Brandão em Bom Repouso

No dia 10 de maio na Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva Brandão comemorou-se o Dia das Mães com várias apresentações
dos alunos do 1º ao 5º ano. Foi um dia festivo, onde as mães puderam receber de seus filhos homenagens com músicas, teatros,
jograis etc. Os alunos mostraram seus talentos emocionando todos os presentes. Ao final de cada apresentação as mães receberam
uma lembrança de seus filhos.

“Ser mãe... É ter um amor enorme, que não cabe dentro do peito. É amor sem medidas. É se dar...Se doar... Amar, amar e amar!”

Prefeitura de Senador José Bento realiza
palestra motivacional aos funcionários

públicos em parceria com o SENAC
No dia 22 de maio , a Prefeitura de

Senador José Bento  promoveu no
sa lão  da Esco la Municipal
Professora Maria da Costa Ferreira
uma palestra motivacional  a todos

os funcionários municipais, entre
uma parceria da prefei tu ra e do
SENAC.

A pale st ra, que cont ou  com a
presença do prefeito Flávio de Souza

Pinto, foi ministrada  por Rogério
Agnaldo  de Fari a, que falou  da
importância do serviço público e da
motivação  dos funcionários para o
desenvolvimento da cidade.

Palestra
motivacional

aos funcionários
da Prefeitura de

Senador José
Bento

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
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Ginástica Localizada(Jump e Kangoo-Jump),
Musculação e Alongamentos com bolas.

Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ

 HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.

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

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

Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

ACADEMIA JL

Dr. Jorge Luiz de Carvalho Mello
CRM MG - 42903

CONSULTÓRIO
Clínica Médica Integrada do Lar

Irmã Maria Augusta - HGARM
Avenida Lauro Megale, 600 - Borda da Mata - MG

Clínica Médica e Geriatria

TELEFONE: 3445-1037

Laboratório Analysis comemora 15 anos em Borda
da Mata reunindo sua equipe e colaboradores

Nosso maior valor é você!
Há 15 anos, o Laboratório Analysis vem oferecendo diferenciais em serviços de diagnósticos laboratoriais: precisão e  transparência. Com isso, seu Médico tem sempre

a assessoria de um profissional especializado em medicina laboratorial para esclarecer, trocar informações e auxiliar em cada etapa da elaboração do seu diagnóstico.
Nossa missão é proporcionar um serviço de qualidade aliado aos valores humanos e conquistar cada vez mais a confiança de todos aqueles que nos entregam uma parte de suas vidas.

Oficina de Chocolate do CRAS de Bom Repouso expõe produtos no Centro Pastoral
O Centro de Referência de

Assistência Social de Bom Repouso
vem realizando várias oficinas, para
jovens, crianças e mães de família
como a Oficina de Chocolate que tem

sido o maior sucesso, e já com
muitas inscrições para a próxima.
A oficina que iniciou em fevereiro
e i rá terminar em junho tem
ensinado como trabalhar e como

beneficiar  o  choco late
t ransfo rmando  em doces
maravilhosos decorados e com
uma qualidade que já conquistou
muitos na cidade e também fora

dela. No sábado, dia 18, houve uma
exposição  no  Centro  Pasto ral
Monsenhor Antonio ,  onde as
part icipantes, coo rdenada pela
professora Leonora juntamente com a

coordenadora do CRAS, Maria de
Lourdes e orientadora social ,
Conceição Mota, puderam expor os
trabalhos que cada uma já aprendeu
na oficina como mostra as fotos abaixo:

Exposição dos Chocolates no Centro Pastoral em Bom Repouso

Quase 2000 animais recebem vacina Anti Rábica em Bom Repouso
Foi realizada no dia 1º de Abril na

Escola Estadual Coronel Ananias de
Andrade de Bom Repouso , pela
Vigilância em Saúde, Célia Maria de
Almeida e pelo Agente em Endemias,
Samuel Pedro da Silva a mobilização
sobre a Campanha Anti Rábica 2013. Ela
foi feita no período da tarde em todas as
salas do Ensino Fundamental,  quando

foi destacada a importância da vacina,
esclarecendo dúvidas sobre o assunto,
os alunos foram conscientizados de
maneira clara e objetiva e todos
receberam panfletos com os principais
tópicos sobre a doença.

A campanha teve início dia 15 de abril,
passando por todos os Bairros e
finalizando na Vila do Cruzeiro. A

campanha superou as expectativas de
2012 totalizando1961 animais vacinados
( cães e gatos).

“Gostariamos de agradecer a todos
profissionais e alunos da Escola Estadual
Coronel Ananias de Andrade e toda
população Bom Repousense pela
receptividade a qual fomos recebidos”,
dizem Célia e Samuel.

Orientações na Escola
e Campanha de

Vacinação em Bom
Repouso

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMBUÍ-MG. Edital para registro de
loteamento. ANTONIO FELIPPE DE SALLES NETO, Oficial do Serviço de Registro de
Imóveis desta Comarca, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os interessados que a
Prefeitura Municipal de Bom Repouso, inscrita no CNPJ n.º 18.675.892/0001-96,
estabelecida na Ala. José da Silva Brandão, n.º 438, Centro, no município de Bom Repouso/
MG; depositaram neste Serviço de Registro os documentos necessários exigidos pelo Art.
18, da Lei 6766/79, para o registro de 01 Loteamento denominado de: “CONJUNTO
HABITACIONAL VER. LUIZ BATISTA DA COSTA”, para fins residenciais e comerciais,
com as seguintes características: O loteamento se encontra localizado no Bairro N. Sra. do
Rosário, no município de Bom Repouso/MG, com área total de 24.200,00 m², a ser
desmembrado em 05 (cinco) quadras, perfazendo um total de 50 (cinquenta) lotes com área
total das quadras de 12.265,70 m²,  área destinadas às ruas de 7.019,30 m², áreas verdes de
4.251,39 m² e 663,61 m² de áreas destinadas à preservação permanente; o desmembramento
encontra-se amparado pela Lei 0295/2003 de 30 de dezembro de 2003. A referida gleba
encontra inserida no perímetro urbano e está devidamente registrada neste cartório sob a
matrícula n.º R-3.M-12.597, Fls. 001, Livro 02, em 26/01/2012, com área total de 24.200,00
m² com as seguintes confrontações: Aparecido Luiz Brandão, Antônio Bento da Silva,
Vicente Andrade Brandão e com a Estrada Municipal; em conformidade ao projeto e
planilha do Loteamento elaborado pelo engenheiro civil responsável, o Sr. Antônio Silva
Moreira, CREA 29.766/D-MG, que ficarão devidamente arquivados neste Serviço de
Registro, sendo o referido imóvel registrado pela matrícula R-2.M-12.597 de 26/01/1989.
O loteamento destina-se a zona residencial e comercial urbana e foi aprovado pela Prefeitura
Municipal de Bom Repouso conforme Decreto n.º 046/2013, de 21 de fevereiro de 2013,
expedido e publicado pelas demais repartições competentes. E, para conhecimento de
todos expediu-se este Edital, que será publicado em jornal de circulação regional, podendo
o registro ser impugnado no prazo de 15 dias, contados da data da efetiva publicação. Eu,
(Oficial) subscrevi.
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(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com

quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na

Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

          3445-5000  - Cervo

Faça já seu cartão Santa Izabel
 e ganhe descontos de 15% a 75%.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
 Proposição de Lei nº 07/2013

“Concede a revisão geral anual da remuneração dos agentes políticos e servidores
da Câmara Municipal e da outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais faz saber
que a câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:
Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal, correspondente a 6,31 (seis vírgula trinta e um por cento),
conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),  incidentes sobre
os subsídios dos vereadores e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo
Municipal.
Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações
próprias do Orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 1° de março de 2013.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 19 de março de 2013.

  Proposição de Lei nº 08/2013
“Dispõe sobre a criação de Equipe de Saúde Bucal do Programa de Saúde da
Familia – PSF e dá outras providências”
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.1º - Fica instituída no Município de Borda da Mata a 2ª (segunda) Equipe de
Saúde Bucal do Programa Saúde da Família -P.S.F, que tem como objetivo desenvolver
ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade com
a execução das seguintes metas:
I – ampliar a cobertura da população;
II – atingir a equidade na atenção à saúde;
III – melhorar a qualidade da atenção à saúde, abordando a promoção, a proteção,
recuperação e reabilitação da saúde.
IV -  melhorar o sistema de informação sobre a saúde
Art. 2º A equipe fará o atendimento na comunidade e nas unidades locais de saúde,
no nível de atenção primária e será composta de:
I – 01 (um) cirurgião-dentista (da família);
II – 01 (um) técnico em higiene dental;
III – 01 (um )  ACD - auxiliar de consultório dentário;
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. 3º - A vinculação dos profissionais componentes da Equipe de Saúde Bucal do
PSF com a Administração Municipal de Borda da Mata se dará mediante celebração
de contrato individual temporário, regido pelo direito administrativo, podendo ser
observado, quanto aos deveres e obrigações, o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, no que couber e for aplicável.
Art. 4º Os contratos a serem celebrados com os profissionais contratados por esta
lei terão a duração de 01 (um) ano, podendo ser renovado por iguais períodos.
§ 1º Devido à duração indeterminada dos programas tratados nessa lei, os contratos
a que se refere o artigo 5º terão sua duração adstrita ao período de existência do
Programa,  renovando-se o prazo mediante a celebração de termos aditivos.
§ 2º Caso haja a extinção do Programa, o contrato poderá ser rescindido, mediante
comunicação prévia ao contratado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 5º Ao servidor ocupante de cargo efetivo no quadro de pessoal da municipalidade,
quando designado para atuar no Equipe de Saúde Bucal do PSF, a ele será deferido
uma gratificação pelo exercício da função, em valor correspondente à diferença entre
a remuneração de seu cargo efetivo ou da função pública ocupada e a prevista para
o Programa, constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo único – Sobre a gratificação definida no Caput desse artigo incide todos
os descontos previstos em lei.
Art. 6º O pagamento da gratificação pelo exercício da função Equipe de Saúde Bucal
do PSF prevista no artigo anterior não configura a existência de novo vínculo jurídico,
para efeito de aplicação dos incisos XVI e XVII, ambos do Artigo 37 da Constituição
da República.
Art. 7º O planejamento, coordenação, supervisão e controle da Equipe de Saúde
Bucal do PSF ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, sob responsabilidade
superior do Secretário Municipal de Saúde.
Art. 8º As dotações para cobertura orçamentária das despesas decorrentes dessa
lei, para o exercício de 2013 são aquelas consignadas no orçamento vigente,
destinadas especificamente para cobertura das despesas com pessoal.
Art. 9º Para atender o disposto no artigo 2º desta Lei, ficam criados os cargos abaixo
mencionados:

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 08de abril de 2013.

Proposição de Lei nº 09/2013
“Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão”
A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Fica criado o cargo de provimento em comissão discriminado no Anexo I
dessa Lei.
Art.2º - Fica criado o nível de vencimento do cargo em comissão conforme Anexo II
dessa Lei.
Art.3º - Ficam definidas as atribuições do cargo em comissão conforme Anexo III
dessa Lei.
Art.4º - Os Anexos I, II e III passam a fazer parte do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da Prefeitura Municipal de Borda da Mata.
Art. 5º -  Fica criada da Gratificação de Função de Responsável Técnico de Enfermagem
no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 08de abril de 2013.

Proposição de Lei nº 010/2013
“Dispõe sobre a criação de Equipe do Programa de Saúde da Familia – PSF e dá
outras providências”
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.1º - Fica instituída no Município de Borda da Mata a 6ª (sexta) Equipe do Programa
de Saúde da Família - P.S.F, que tem como objetivo desenvolver ações de promoção
e proteção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade com a execução das
seguintes metas:
I – ampliar a cobertura da população;
II – atingir a equidade na atenção à saúde;
III – melhorar a qualidade da atenção à saúde, abordando a promoção, a proteção,
recuperação e reabilitação da saúde.
IV -  melhorar o sistema de informação sobre a saúde

 Art. 10 - O vencimento base dos
Agentes Comunitários de Saúde que
compõem as demais Equipes de Saúde
da Familia, a partir da promulgação da
presente Lei será de R$  678 ,00
(seiscentos e setenta e oito reais).
Parágrafo único: Na al teração do
vencimento  base dos Agentes
Comunitário s de Saúde, já está
contemplado, a título de antecipação, a
revisão geral anula prevista no artigo 37,
inciso X da Constituição Federal.
Art.11 - Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 08de abril de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA

CÂMARA MUNICIPAL

Art. 2º  A equipe fará o atendimento na
comunidade e nas unidades locais de
saúde, no nível de atenção primária e será
composta de:
I – 01 (um) médico ( da família);
II – 01 (um ) enfermeiro;
III – 01 (um) 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. 3º -  A vinculação dos profissionais
componentes das equipes do PSF com
a Administração Municipal de Borda da
Mata se dará mediante celebração de
contrato  individual temporário, regido
pelo direito administrativo, podendo ser
observado, quanto  aos deveres e
obrigações, o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, no que couber e
for aplicável.
Art. 4º Os contratos a serem celebrados
com os profissionais contratados por
esta lei terão a duração de 01 (um) ano,
podendo ser renovado por iguais
períodos.
§ 1º Devido à duração indeterminada dos
programas tratados nessa lei, os
contratos a que se refere o artigo 5º terão
sua duração adstrita ao período de
existência do Programa,  renovando-se
o prazo mediante a celebração de termos
aditivos.
§ 2º Caso haja a extinção do Programa, o
contrato poderá ser rescindido, mediante
comunicação prévia ao contratado, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 5º Ao servidor ocupante de cargo
efetivo no  quadro  de pessoal da
municipalidade, quando designado para
atuar no PSF, a ele será deferido uma
gratificação pelo exercício da função, em
valor correspondente à diferença entre a
remuneração de seu cargo efetivo ou da
função pública ocupada e a prevista para
o Programa, constante do Anexo I desta
lei.
Parágrafo único – Sobre a gratificação
definida no Caput desse artigo incide
todos os descontos previstos em lei.
Art. 6º O pagamento da gratificação pelo
exercício da função no PSF prevista no
artigo anterior não configura a existência
de novo vínculo jurídico, para efeito de
aplicação dos incisos XVI e XVII, am-
bos do Artigo 37 da Constituição da
República.
Art. 7º O planejamento, coordenação,
supervisão e controle do PSF ficarão a
cargo da Secretaria Municipal de Saúde,
sob responsabi lidade superior do
Secretário Municipal de Saúde.
Art. 8º As dotações para cobertura
orçamentária das despesas decorrentes
dessa lei, para o exercício de 2013 são
aquelas consignadas no o rçamento
vigente, destinadas especificamente para
cobertura das despesas com pessoal.
Art. 9º Para atender o disposto no artigo
2º desta Lei, ficam criados os cargos
abaixo mencionados:

Anuncie no
Jornal

Tribuna
Popular

SENAR e CRAS de Bom
Repouso  realizam Oficina
sobre Saúde Reprodutiva e

Doenças Sexualmente
Transmissíveis

O CRAS de Bom Repouso em parceira com o SENAR estão realizando uma
oficina para adolescentes sobre a Saúde Reprodutiva e Doenças

Sexualmente Transmissíveis.

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

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644 - Centro - Borda da Mata
Tel.:(35)3445-1519
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Escola do Distrito Fernandes em Tocos do Moji
ganha mais uma sala de aula para o reforço escolar

A Prefeitura de Tocos do Moji está reformando a Escola Municipal Benedito Caetano de Faria do Distrito Fernandes.
De acordo com o prefeito Toninho Rodrigues, está sendo construída uma nova sala de aula para atender o reforço

 escolar e ainda está refazendo toda pintura interna que não está boa e por fim, reformando o Parque Infantil.

Conselheiros Tutelares de Tocos do Moji
promovem Teatro para orientar contra
 abuso sexual de crianças e adolescentes

No dia 18 de maio, às 16h, os
Conselheiros Tutelares de Tocos do
Moji, Cida, Michely, Terezinha, Tiago e
Marlene promoveram na Praça Ivo Tamaz

de Cantuária um teatro feito por
adolescentes referindo-se ao Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes.

S e gu n d o  o s  C o n s e l he i r o s ,  o
t e a t r o  f o i  de  o r i e n t a ç ã o  p a r a
e v i t a r  e s s e  t i p o  d e
a g r e s s ã o .

Apresentação da Peça Teatral na Praça Ivo Tomaz  Cantuária

Prefeitura de Borda da
Mata informa: normas
para quem vai construir

O Departamento de Obras e
Engenharia da Prefeitura de Borda da
Mata está fiscalizando com mais rigor as
construções civis no município, por isso,
sol icita-se a todos que estão
construindo ou que pretendem construir
que tomem conhecimento das normas e
procedimentos antes de iniciar  a
construção.

Normas: . É proibido iniciar qualquer
obra (construção, refo rma ou

demolição)sem o alvará emitido pela
Prefeitura;

· Toda obra necessita de um
engenheiro responsável pela edificação;

· Não  é permitido  o uso  do
espaço público (calçadas) para nenhum
tipo de construção, tais como, rampas,
muretas, jardins, etc.;

· Se a obra não possuir alvará e
estiver com erros de edificação, como
recuos frontais ou laterais, o alvará não
será expedido e a obra será embargada.

Estádio Waldir de Melo em Borda
da Mata passa por reforma

O Estádio Waldir de
Melo, localizado no
bairro Santa Rita em
Borda da Mata, está em
reforma para voltar a
sediar jogos e
campeonatos no
município. Toda a
est rutu ra receberá
manutenção. A
primeira ação no estádio foi a troca das
lâmpadas do campo.

Empresa arrumando a
iluminação do Estádio

Anuncie no
Tribuna
Popular

Prefeitura de Borda da Mata
vai construir coreto na Praça

Nossa Senhora do Carmo
 A Praça Nossa Senhora do Carmo, no

Centro de Borda da Mata vai ganhar um
coreto. O projeto da Prefeitura Munici-
pal vai proporcionar aos moradores um
local para apresentações culturais no
centro no município.

 A lici tação na modalidade
concorrência pública, sob o regime de

emprei tada por preço global  está
marcada para o dia 20 de junho de
2013. A Prefeitura estima que o objeto
da licitação esteja orçado num valor
total de no máximo R$ 97.616,90,
sendo  que o  valo r final  pode ser
menor, de acordo com a licitação a
ser realizada.

Campanha de multivacinação
contra paralisia infantil

começa dia 03/06
As crianças de 6 meses até 5 anos de

idade part icipam da campanha de
multivacinação contra a paralisia infantil
a partir do dia 03/06/2013 até 12/06/2013.
O dia “D” da vacinação é 08/06 em todo
o país. Em Borda da Mata, as mães
podem levar os filhos ao Centro Médico
Benedito Cobra Neto ou aos postos dos
bairros rurais e urbanos nas datas pré-
estabelecidas. A ação tem o objetivo de
manter a erradicação da poliomielite no
país.

A campanha vai aproveitar  a
mobilização da data para regularizar as
vacinas em atraso com o esquema
vacinal padronizado:  trípl ice vi ral
(contra sarampo, caxumba e rubéola),
tetra (contra difteria, tétano, coqueluche
e haemophi lus influenza), contra
hepatite B, contra o rotavírus humano,
pneumo 10 valente e meningo C.

Cronograma:
03/06/2013

8h - Bocaina
9h - Sertãozinho

04/06/2013
8h - Bogari

9h - Barro Amarelo
10h - Cervo

05/06/2013
8h30 - Palma
9h30 - Serrinha
13h - Santa Terezinha

06/06/2013
8h - Campo
9h - Boa Vista
10h - Gaspar
13h - Santa Rita

08/06/2013
8h às 17h - CENTRO DE SAÚDE
BENEDITO COBRA NETO

10/06/2013
8h - São Benedito
9h - Santa Edwirges
13h - Santa Cruz

11/06/2013
8h - UBS Monsenhor Pedro Cintra
13h - São Judas (Barracão da Igreja)
14h - Igreja Presbiteriana (Assembléia
de Deus)

 12/06/2013
8 h - Nossa Senhora de Fátima
13 h - Santo Antônio

Alunos iniciam curso de
Operador de Computador pelo

Pronatec em Borda da Mata
O curso de Operador de Computador

oferecido pelo Instituto Federal do Sul
de Minas, através do Pronatec teve início
ontem, 13/05/2013 Telecentro, no Termi-
nal Rodoviário. Vinte e cinco alunos
estão inscritos no curso de 160 horas,
que será ministrado pela instrutora Ana
Cláudia Teodoro. O aluno deste curso

será capaz de instalar, configurar e operar
sistemas operacionais, aplicativos de
escritório e periféricos. Organiza entrada
e saída de dados em sistemas de
informação, conforme procedimentos
técnicos de qualidade e atento às normas
e políticas de segurança da informação e
de respeito à propriedade intelectual.

Início das aulas do Curso
Pronatec
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

Homem é preso no bairro Santo Antonio por ameaçar ex-mulher
No dia 09 de maio, a PM foi acionada a comparecer no Bairro Santo Antonio, onde

a vítima R.A.P. dizia  estar separada do marido há aproximadamente 02 anos, porém o
mesmo sempre ficava  perseguindo  e importunando com intuito de retomar o
relacionamento. Disse ainda que nesta data o autor esteve em sua residência e que
segundo a vizinhança, este estaria armado com um canivete, dizendo que iria matá-
la. Diante o exposto foi realizado diligencias no sentido de localizar o autor, sendo o
mesmo encontrado e preso em flagrante delito. O canivete foi encontrado em seu
bolso, e também foi apreendido pela PM.

Autor de furto de gado no Cervo é preso pela Polícia Militar
 No dia 12 de maio, após a PM tomar ciência de um furto de gado ocorrido no

Distrito do Cervo, iniciou diligências no sentido de localizar o autor. Durante
rastreamento foi localizado o autor C.A.L.S. o qual conduzia uma motocicleta que
teria sido utilizada no furto. Após ser indagado a respeito dos fatos, o autor veio a
confessar o delito, dizendo que utilizou a referida motocicleta para tocar os animais
e que teria conseguido a referida moto através de uma troca pelas novilhas furtadas.
Diante o exposto, o autor foi preso e a motocicleta apreendida, sendo os animais
restituídos aos proprietários.

Homem é preso no bairro Nossa Senhora de
 Fátima por posse ilegal de arma de fogo

No dia 17 de maio, durante realização de operação blitz de trânsito, a PM foi
surpreendida quando o condutor de uma motocicleta Suzuki de cor prata sem maiores
dados ao avistar a viatura desviou por uma rua na contra mão de direção e evadiu-se
rumo ao bairro NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. Em rastreamento a Polícia localizou
uma motocicleta com as características semelhantes dentro de uma oficina mecânica,
onde seu proprietário disse que não se tratava da motocicleta que havia evadido,
consentindo a entrada dos Militares em sua oficina para averiguação. No interior da
oficina foi localizada uma ESPINGARDA MARCA BOITO CALIBRE 0.32 que estava
em um banheiro que fica nos fundos do estabelecimento, sendo que o proprietário
teria dito que era uma arma antiga que recebeu como herança do seu pai e que estava
ali porque não podia guardá-la em sua residência. Diante do exposto, o cidadão
recebeu voz de prisão em flagrante delito por posse de arma de fogo e foi conduzido
até a Delegacia de Polícia para demais providências, a arma foi apreendida e também
encaminhada juntamente com o autor.

Acidente com motocicleta fere dois
adolescentes próximo ao Clube de Campo

Na madrugada do dia 11 de maio, a PM foi acionada a comparecer na Rodovia MG
290, próximo ao Clube de Campo onde teria ocorrido um acidente de trânsito
envolvendo uma motocicleta. No local constatou-se que se tratava de dois
adolescentes, ambos apresentando fraturas expostas na perna. O condutor do veículo,
o qual não possui CNH,  disse que ao fazer a curva perdeu o controle da motocicleta
e bateu em um poste. Devido a gravidade dos ferimentos foi necessário a presença
do Corpo de Bombeiros, sendo as vítimas socorridas para a cidade de Pouso Alegre.
A motocicleta foi apreendida, sendo também lavrada a respectiva multa de trânsito.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!

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

Banda Lira Tocosmojiense participa
do 21º Encontro de Bandas de Extrema

No dia 19 de maio,  a Banda Lira
Tocosmojiense esteve participando de
mais um Encontro importante na região.
Trata-se do 21º Encontro de Bandas de
Extrema, que é conciliado com a Festa
de Santa Rita, padroeira daquela cidade.

As apresentações foram na praça
central  da cidade e além da Lira
Tocosmojiense, estiveram presentes
no evento as Bandas de Campanha,
Bueno  Brandão, Congonhal , Ex-
trema, Itamonte e Itanhandu.

O t ra nsporte pa ra este e vento
fo i  fo r neci do  pe la P refe i tu r a e
c e r c a  d e ,  3 0  i n t e g r a n t e s  da
B a nda  f o r a m  p a r t i c i pa r  e
a b r i l ha n t a r  a  f e s t a  da q u e l a
ci dade.

Apresentação da Lira Tocosmojiense em Extrema
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG

Emenda parlamentar de Eduardo
Azeredo no valor de 300 mil reais
será utilizada para calçar cerca
de um quilômetro da estrada
Fernandes a Tocos do Moji

O Deputado Federal, Eduardo Azeredo,
amigo pessoal do prefeito de Tocos do
Moji Toninho Rodrigues e um grande
admirador do município, está cada vez
mais tentando ajudar a população da
cidade.

Desta vez, enviou um ofício ao  Prefeito
com uma importante notícia, é que ele
destinou uma emenda parlamentar no
valor de 300 mil  reais para serem gastos
com calçamentos.

O prefeito Toninho Rodrigues diz que
esta verba já tem destino e é o começo
de um sonho da população do Distrito
Fernandes e de Tocos do Moji, pois ele
pretende calçar com bloquetes, cerca de

um quilômetro de estrada partindo do
Distrito para a sede do município. “Sei
que esta é apenas a primeira etapa, mas
depois dessa, com certeza outras virão e
o Dist rito estará com sua  estrada
pavimentada até Tocos do Moji. Esta é a
nossa meta, para isso  muito vamos lutar
e com a ajuda deste grande Deputado,
tão importante na história de nossa
cidade, acredito que este sonho será
realizado, como foi  o da nossa
emancipação”, frisou o prefeito que diz:
“nem sei como agradecer o Deputado
Eduardo Azeredo por tudo que tem feito
por nossa população”.

Confira a abaixo o ofício do Deputado:

Asfalto de Tocos do Moji já está
chegando em Borda da Mata e
dentro de 60 dias deve estar pronto

O asfalto que liga Tocos do
Moji a Borda da Mata está
bastante adiantado e já está
chegando em Borda da Mata.
Segundo  a previsão dos
responsáveis, se tudo ocorrer
bem, a previsão é que no mês de
julho, pelo menos o asfalto esteja
pronto , ficando apenas o
acabamento como meio-fio,
sinalização , entre outros
detalhes.

Trevo do Sertão
da Bernardina
e chegada em

Borda da Mata

Prefeito de Tocos do Moji
reivindica 180 mil reais da
Secretaria Estadual de Saúde para
construção de dois Postos de Saúde

O Prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues esteve no dia 20 de maio, em
Belo Horizonte em audiência com o
Secretário Estadual de Saúde, Antonio
Jorge de Souza Marques, quando
reivindicou junto a sua Secretaria uma
verba no valor de 180 mil reais para
construção de dois Postos de Saúde e
dois Gabinetes Odontológicos, um para
o Distrito Fernandes e outro para o
Distrito Sertão da Bernardina.

Secretário de Saúde
Antonio Jorge
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Reforma do Ginásio Poliesportivo de Senador José Bento é
inaugurada com a presença do Deputado Adalcléver Lopes

No final de abril, o prefeito de Senador
José Bento, Flávio de Souza Pinto,
juntamente com autoridades locais e o
Deputado Estadual Adalcléver Lopes
entregou à popu lação mais uma
importante obra. Foi a total reforma do

Ginásio Poliesportivo que recebeu pintura
nova, reestruturação do telhado e ainda
arrumou o piso da quadra.

Durante a solenidade, o Professor Mu-
nicipal de Música, Edacil com seus alunos

Fábio Júnior e Walber cantaram o Hino
do Município.

Durante os discursos, o prefeito
agradeceu ao Deputado pela ajuda na
restauração do Ginásio e na construção
da Garagem Municipal que fica ao lado

do ginásio. O Deputado também
agradeceu a parceria do prefeito e disse
que quem ganha é sempre a população
que está sendo contemplada com
recursos para a melhoria da qualidade
de vida de seus munícipes.

No encerramento da solenidade, os
garotos de Senador José Bento
disputaram uma partida de futsal contra
os meninos de Congonhal. “Foi um belo
espetáculo”, disse o Deputado
Adalcléver.

Confira os principais momentos da inauguração:

Representantes de Senador José Bento
participam do 30º Congresso Mineiro de
Municípios da AMM em Belo Horizonte

A Associação Mineira de Municípios
(AMM) realizou entre os dias 7 e 9 de
maio o  30º Congresso Mineiro de
Municípios. O evento, que este ano, teve
adesão inédita de gestores, conseguiu
cumprir com o objetivo de levar aos
municípios de Minas Gerais mais
oportunidades para conseguir alcançar
uma gestão pública mais eficiente. Além
disso, a AMM pode demonstrar em
tempo real sua capacidade técnica para
ajudar os municípios em várias áreas
como economia e capacitação  de

recursos. Durante os três dias de
Congresso, mais de 10 mil pessoas
passaram pelo Expominas a fim de trocar
experiências e conhecimentos sobre a
administração pública. Além disso, os
participantes puderam contar com 18
palestras técnicas e mais quatro palestras
magnas.

Para o ex-presidente da AMM, Ângelo
Roncalli, esta edição do Congresso foi de
grande importância para os gestores, pois
pôde ser uma oportunidade de ampliar as
relações de diálogo. “Superamos nossa

expectativa de público e conseguimos
atingir nosso objetivo. Conseguimos
reunir gestores, autoridades públicas,
exposi tores e patrocinadores
interessados em melhorar a qualidade
da gestão pública nos municípios”,
destacou.

De Senador José Bento, estiveram
presentes a  Secretária de Saúde, Maria
Renata Fernandes, a  Secretária de
Assistência Social, Walquíria Aparecida
Vieira Pinto e a Secretária de Educação,
Luana Maria.

Prefeito de Senador José Bento
consegue reafirmar vários

recursos do Governo Federal
para o seu município

Em busca de benefícios e com o
objetivo de reafirmar vários recursos, o
Prefeito Flávio de Souza Pinto de Senador
José Bento garante que sua viagem ao
Distrito Federal  foi de grande proveito
para o município. O Prefeito Flávio  se

reuniu com o Deputado Odair Cunha e
com o Senador Clésio Andrade. Após as
reuniões, o Prefeito de Senador José
Bento afirmou que muitas vantagens
estão  sendo providenciadas para o
crescimento do município.

Flávio com autoridades em Brasília

Prefeito de Senador José
Bento é homenageado

em Conceição das Pedras

O Prefeito de Senador José Bento, Flávio de Souza Pinto recebeu uma
homenagem, no dia 19 de maio, em cerimônia de instalação do Santuário

de Santo Expedito na cidade de Conceição das Pedras.

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

Assim como não existem pessoas pequenas na vida, sem importância,
também não existe trabalho insignificante.

( Elena Bonner )
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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.

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Advocacia

 e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

OAB/MG 134.036
Tel.:(35)3445-2729

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

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

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

Escola Municipal de Senador José Bento
presta uma bonita homenagem às Mães

pelo seu Dia comemorado em maio
No dia, 11 de maio no salão da Escola

Municipal Professora Maria da Costa
Ferreira de Senador José Bento, como
acontece todos anos, foi realizada uma
homenagem para o Dia das Mães.  A
abertura foi feita pela supervisora
Rogéria, que fez a leitura de um texto
em homenagem as mães. Em seguida
o prefeito, Flávio de Souza Pinto

também prestou uma homenagem às
mães, assim como o Diretor, Ednaldo
Josmar da Silva. Uma das principais
atrações, foi a palestra do professor
Márcio, de Ipuiuna, que com muito
carisma e simpat ia, cat ivou  e
emocionou  muitas mães presente.
Logo após, houve uma apresentação
com os alunos da Banda municipal,

formada pelo professor de música,
Edacil .  Dando  cont inu idade a
homenagem, fo ram apresentadas
peças teatrais e músicas pelos alunos,
da pré-escola ao 9º ano. A homenagem
contou ainda com o sorteio de vários
brindes para as mães, e foi encerrado
com um lanche para todos os
presentes.

Homenagem às Mães na Escola Municipal de Senador José Bento

Campo de  Fut ebo l  de
S e n a d o r  J o s é  B e n t o
ganha moderna iluminação

O campo de futebol de Senador José
Bento, que fica na Praça de Esportes,
Januário Megale, está ganhando uma
moderna iluminação, que está incluída
no “Programa Campos de Luz” do
Governo do Estado.

Esse benefício que a população do
município está recebendo graças ao
empenho do prefeito Flávio de Souza
Pinto, que trouxe na época do aniversário
da cidade, uma visita inédita de um
Governador de Estado, Antonio

Anastasia. Quando esteve na cidade, o
Governador presenteou muito a cidade.
Doou 100 mil reais para a Saúde, que
estão sendo elaborados projetos, mais
uma ambulância, que já foi entregue e a
inclusão do campo de futebol neste
Programa. O prefeito Flávio agradece ao
Governador por tanto carinho para com
o seu município e diz que em breve a
iluminação será inaugurada e a população
poderá desfrutar de mais esta conquista
de seu Governo.

Início das obras e iluminação já quase pronta

Prefeito de Senador José Bento consegue
 duas importantes verbas na SEDRU

Uma é para construção de um Poço Artesiano no bairro Água Parada
 e outra para revitalização da Praça São Sebastião

O prefeito de Senador José Bento
preocupado em melhorar ainda mais a Saúde
Pública do Município esteve em Belo Horizonte
onde conseguiu, juntamente com o Presidente
da Câmara, José Teixeira de Araújo, uma verba
para construir um Poço Artesiano no bairro
Água Parada e assim solucionar um grande
problema da água no bairro que se arrasta há
algum tempo.

A outra verba é para realizar o sonho de
toda população da cidade que a revitalização
da  Praça São Sebastião que fica localizada em
frente a igreja matriz e ao lado da Escola Mu-
nicipal Professora Maria da Costa Ferreira. De
acordo com o prefeito, praticamente outra praça
será feita no local, com troca de bancos, pisos
e melhora no paisagismo.

Presidente da Câmara José
Teixeir no local onde será o Poço

Artesiano e o Prefeito Flávio

Mamãe abrace
seu filho agora

Mamãe abrace seu filho agora
Porque está em tempo e hora
Ao caminhar os primeiros passos, cai
e chora
Isto ficará registrado em sua memória

Você pensa, que ele não vai embora
Mas poderá ocorrer ao romper da
aurora
Percorrendo a estrada da vida pelo
mundo afora
Em busca de conquista e imensa
vitória

Ao corrigir seu filho às vezes fica
nervosa
Momentos depois aparece a mamãe
carinhosa
Com conselho em forma de poesia e
prosa
Por isso foi eleita pelos filhos rainha
das rosas

Aproveita o momento que ele está
presente

Ensina somente a verdade e não mente
Planta a verdade igual planta semente
Porque chegará a colheita e você ficará
contente

Mãe sábia sabe dizer sim e também não
Para seu filho é a base na educação
Revela amor, carinho e dedicação
Deseja que o pequenino seja um
conceituado cidadão

Trabalha incansavelmente até nos dias
de folga
Navega no mar da vida e não se afoga
Ensina seus filhos obedecerem a Deus
e fugirem das drogas
Hoje você é mãe e amanhã será sogra

Leia a bíblia que é regra de fé e amor
E seu filho na escola da vida será
doutor
Família abençoada crê em Deus Pai
Criador
E segue a Jesus Cristo Salvador.

 Abel Francisco de Andrade
12/05/2013
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Borda da Mata recebe retroescavadeira do
Ministério do Desenvolvimento Agrário

O prefeito Edmundo Silva Junior e
os ve readores P ainho , He bert ,
Ditinho Artur e Jorginho participaram
do seminário e solenidade de entrega
de retroescavadeiras pelo Ministério

do Desenvolvimento Agrário (MDA)
em Boa Esperança/MG, realizado no
dia 21/05.

O Deputado Federal Odair Cunha
também participou do evento. O MDA

ent r e go u  5 0  r e t r o e s c a va de i r a s
par a  mu n i cí p i os  da r e gi ã o  c o m
m e n o s  d e  5 0  m i l
h a b i t a n t e s  p o r  m e i o  d o
p r o g r a m a  P A C  2 .

Painho, Odair
Cunha, Edmundo,

Ditinho Arthur,
Herbet, Jorginho e

Ulysses Gomes

Fotos: Marcelo Di Carli

CRAS Sebastiana Marques promove 1°
Encontro com Famílias em Borda da Mata

O projeto “Encontro com Famílias” do
Cras Sebastiana Marques de Borda da
Mata tem o objetivo de reunir as famílias
dos bairros onde são realizadas palestras
socioeducativas mensais para discutir
temas relevantes. O 1° Encontro
aconteceu com as famílias dos bairros
Nossa Senhora de Fátima e Santo
Antônio, no dia 21/05, na Escola Mu-

nicipal Francisco de Souza Costa, no
bairro Nossa Senhora de Fátima. A
equipe técnica do Cras, formada pela
psicóloga Maríl ia Megale, pelo
assistente social Luciano Silva e a
coordenadora Marília Duarte Lopes
Sáber apresentaram a proposta e os
objetivos do projeto aos presentes.

A ação é resultado de uma parceria
entre o Cras, a Unidade Básica de Saúde
Teófilo Silveira e a Escola Municipal Fran-
cisco de Souza Costa. O 1º Encontro
discutiu o tema Higiene Bucal com
palestra da dentista Júlia Daniela Souza.
A equipe de odontologia do município
também distribuiu kits com escovas,
creme e fio dental.

Encontro de
Famílias dos
bairros Santo

Antono e Nossa
Senhora de

Fátima

Passeata em favor
da Luta

antimanicomial da
Apae de Borda da

Mata

Grupo de
Mães

reunido no
CRAS de
Borda da

Mata

RENDA EXTRA Seja um(a) revendedor(a)
 de Cosméticos e
Artigos Eróticos.Informações

8404-6524/9966-7113 Avenida Lauro Megale, 82 - Bairro N.S.
Aparecida - Borda da Mata - MG

Apae realiza passeata na
Praça Nossa Senhora do

Carmo em Borda da Mata
A APAE de Borda da Mata realizou na

manhã de 14 /05 o 1º  Movimento
Napoleão Pinel no Centro, coordenado
pelo psicólogo Luiz Gustavo Prado de
Oliveira.  O Movimento em Borda da
Mata homenageou Napoleão Bonaparte,
o qual influenciou diretamente a saúde
mental do povo de sua época com a
po lítica e mania de grandeza, e
homenageou também Philippe Pinel,
médico e psiquiatra, considerado um dos
pioneiros nos estudos e observações
das desordens mentais.

A passeata em favor da Lu ta
Antimanicomial chamou a atenção dos
moradores do município. De acordo com
Luiz Gustavo, “o objetivo da passeata
foi informar a população do município
sobre a existência da Luta

Antimanicomial , seus objet ivos e
principalmente tentar iniciar o vagaroso
processo de  aceitação e acolhimento da
população para com o incômodo da
loucura”.

Participaram do  movimento,
representantes da Escola Municipal
Professora Diva Ribeiro dos Santos,
APAE, Creche Municipal Madre Tereza
de Saldanha, CEMEI e Escola Municipal
Benedita Braga Cobra, totalizando quase
90 pessoas.

As atividades pela Lu ta
Antimanicomial é de acordo com a APAE,
“a dilação de um grito, é a vibração vo-
cal a qual se ecoa nos quatro cantos do
mundo, sempre ao mês de Maio”. Dia 18
de maio é considerado o Dia Nacional
da Luta Antimanicomial.

Mulheres de Borda da Mata participam do Grupo
de Mães toda semana no Cras Sebastiana Marques

Desde o mês de abril de 2013, o Cras
Sebastiana Marques, realiza o “Grupo de
Mães”. O encontro coordenado pela
psicóloga Marília Megale acontece toda
quarta-feira às 14h e é destinado
principalmente às mães que recebem os
benefícios do Programa Bolsa Família ou
dos programas socioassistenciais do
município.

De acordo com Marília, o grupo tem por
objetivo proporcionar, através da
intervenção socioeducativa, um espaço
para a reflexão de temas inerentes à família,
oportunidades para que as mães
desenvolvam suas potencialidades e
capacidades, fortaleçam vínculos

familiares e sociais, resgatem a auto-
estima, para assim, viverem de forma digna
e autônoma.

No dia 22/05, Paula Heloiza Máxima
participou do grupo pela quarta vez, para
ela, as discussões dos temas propostos
durante as reuniões semanais a ajudam
na tomada de decisões no dia a dia “no
Cras aprendi que todo mundo tem direitos.
Cada vez que venho aqui, aprendo uma
coisa diferente, principalmente para lidar
com filhos e vizinhos”. Ana Rita da Costa
também é frequentadora assídua do grupo
e avalia “a gente conversa muita coisa,
reflete opiniões e acha uma solução para
resolver o problema”.

Cada semana, o  Grupo  de Mães
discute um tema diferente. Já foram
abordados assuntos como o papel so-
cial da mulher, violência doméstica,
alienação parental, adolescência e bul-
lying. Quem participou pela primeira vez
do grupo e já pretende voltar é Meire
Atanázio , ela que já havia fei to
acompanhamento com a equipe técnica
do Centro de Referência, quer ajudar
outras mães com o depoimento de
situações vivenciadas “muitas mães
passam por problemas iguais e quando
a gente chega aqui no Cras, recebe
apoio e carinho para enfrentar as
situações”.
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Estrutura odontológica de Borda da Mata é referência na região
Em quatro anos e alguns meses, a atual administração remodelou toda estrutura odontológica em Borda da Mata, com aquisição de novos consultórios e substituição de todos os consultórios antigos.

Distrito do Cervo UBS Monsenhor Pedro Cintra UBS Nossa Senhora de Fátima Consultório E.M. Benedita Braga Cobra

“Dentro do Projeto ‘Escola Modelo’, nossa Escola é a
primeira da Rede Municipal de Educação a receber o
Consultório Odontológico, sendo que o antigo gabinete foi
doação pessoal do Dr. Edmundo, do seu primeiro gabinete
odontológico. O atendimento na Escola agiliza o trabalho,
facilitando - e muito - a vida tanto do aluno como da Escola,
por não precisar locomover o aluno para outro local a fim de
realizar o tratamento odontológico. Nossos agradecimentos
aos dentistas que trabalham conosco e, principalmente, aos
responsáveis por este projeto e aquisição deste novo
equipamento, Drª. Vanusa e Drª. Maysa.”  Diretor da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra, Antonio Carlos de Rezende

Consultório EELAM Atendimento EELAM

“A diretoria, os professores e pais
agradecem ao prefeito Edmundo Silva

Junior pela reforma do consultório
dentário que beneficiará nossos

alunos. Deus lhe pague.” vice diretora
da EELAM Elisabeth Cardoso

Além disso, foi adquirido um trailer odontológico, o qual facilitou o acesso da população rural ao
atendimento odontológico, já que este trailer pretende percorrer todos bairros da zona rural.

          Os bairros Água Quente, Moreiras, Campo, Serrinha e Barro Amarelo já
 foram beneficiados por esse programa.

“Foi um dinheiro
bem investido
que facilitou a

vida do pessoal
da roça”.
Elisandra

Silvelena do
Couto, paciente

atendida no
trailer no Bairro
Barro Amarelo

Trailer Odontológico Trailer Odontológico

Nas escolas e Unidades Básicas de Saúde estão sendo construídos escovódromos, que faz parte de um novo projeto que visa orientação
em saúde bucal.  Todos os dias, depois da merenda escolar, as crianças se organizam e fazem a escovação, com ajuda das monitoras ou professoras, as quais

 são orientadas pelos dentistas. De três em três meses, o dentista de referência da escola, distribui novos Kits aos alunos, com escova e creme dental.

Escovódromo Creche Escovódromo E.M. Benedita Braga Cobra Escovódromo UBS N.S. de Fátima Escovódromo UBS Mons. Pedro Cintra

Escovação Creche

Escovação E.M. Benedita Braga Cobra
“Para a escola é uma vantagem: as crianças ganham hábito de escovar
os dentes e uma vez que o hábito foi adquirido, torna-se rotina”. vice-

diretora da Escola Municipal Benedita Braga Cobra,
Antônia Zinei Delfino da Costa

   Outro programa que foi uma inovação na área de saú
de bucal é o “PROGRAMA PRÓTESE PARA TODOS”, de

iniciativa própria da administração, no qual já foram
distribuídas cerca de 350 próteses.

         “A prótese que recebi vai me ajudar muito,
a prótese é de muita qualidade, atendimento do dentista foi

muito bom, fiquei muito satisfeito.” Sebastião Beijo da Silva

Está em andamento a implantação da Terceira Equipe de Saúde
Bucal do Programa Estratégia de Saúde da Família, criada pelo

prefeito Edmundo pela Lei nº 1.814/2013, em que serão
contratados mais um dentista e uma auxiliar para atendimento no

Bairro Nossa Senhora de Fátima e proximidades.

Parque Equipe Odontológica de Borda da Mata

CRAS Sebastiana Marques realiza 1º Encontro
da Terceira Idade em Borda da Mata

O Cras Sebastiana Marques de Borda
da Mata deu início ao projeto “Encontro
da Terceira Idade” no dia 22/05, no
Poliesportivo Municipal. Na primeira
reunião, o tema debatido foi Benefício
de Prestação Continuada - BPC-Loas,
minist rado pela assistente social e

gestora do Programa Bolsa Família no
município, Selma Maria de Souza
Moreira.

O encontro mensal é destinado
principalmente aos idosos que recebem
o benefício BPC-Loas e tem por objetivo

a criação de um espaço para socialização
e troca de conhecimento.

O próximo encontro será no dia 19/06/
2013 às 16h30, no Poliesportivo, com a
presença da assistente social do INSS,
Lilian Mara dos Santos, que vai falar
sobre a Previdência Social e benefícios.

Encontro da
Terceira Idade

no Ginásio
Poliesportivo

No dia 14/05/2013, a coordenadora do
Cras Sebastiana Marques, Marília Duarte
Lopes Sáber e a Gestora do Programa
Bolsa Família, Selma Maria de Souza
Moreira se reuniram com os pais e
professores da Escola Municipal Fran-
cisco de Souza Costa.

Marília falou sobre o t rabalho
desenvolvido pelo Cras em Borda da

Cras  Sebast iana Marques
realiza palestra para pais e
professores em Escola Municipal

Mata e sobre a importância da
participação da comunidade nos projetos
desenvolvidos pela equipe técnica.
Selma explicou como funciona o
programa bolsa família, quais os critérios
de seleção das famílias, como se dá o
acompanhamento pelo município e quais
são as condições a serem cumpridas
pelos beneficiários.

Palestra na Escola
Municipal Francisco de

Souza Costa
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Farmácia Estrela da
Mata agora faz parte
da Rede Uai Farma

A Uai Farma está no mercado com mais de
100 lojas em todo Estado de Minas Gerais

e é uma das maiores Redes de
Farmácias Independentes.

Oferece mais de 3.200 medicamentos de
uso contínuo com até 60% de desconto.

Funcionários e o Farmacêutico
Responsável: Oscar Moreira de Lima

À partir de junho jornal de ofertas.
Venham conferir!!!

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

Telefone:(35)3445-1311


