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Prefeitura e Organização de Saúde assinam contrato para
reabertura do Hospital Municipal de Borda da Mata

Hospital Monsenhor Pedro Cintra
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Professores da Rede Municipal de
Educação de Tocos do Moji participam
de Palestra com o Professor Robson Lima

Palestra em Tocos do Moji
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Parque Municipal de Bom
Repouso ganha iluminação para
dar mais segurança aos usuários

Parque Municipal de Bom Repouso
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Maioria das aposentadorias do INSS
foi concedida pelo critério de idade

Mesmo antes da aprovação da reforma, as mulheres se

aposentam aos 61,2 anos em média. Bem próximo da

 nova idade proposta pelo governo: 62 anos.
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Prefeitura de Senador José Bento investe em infraestrutura
no bairro dos Marianos com recursos próprios
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Pronto Socorro Municipal de
Borda da Mata recadastra usuários

Organização de Saúde ISSRV implanta sistema utilizado

em grandes hospitais no Pronto Socorro de Borda da Mata
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  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 29
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

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, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Reflexão de Boa Vontade
Transformar dor em vitória

Não duvidemos de nossa capacidade, como seres espirituais e humanos, de
alcançar o hoje considerado insuperável. Temos muito mais aptidão para sobrepujar
problemas, por maiores que os julguemos, segundo avalia o médico, psicólogo,
filósofo e escritor norte-americano William James (1842-1910): “A maioria das

pessoas vive física, intelectual ou moralmente num círculo muito restrito do seu

potencial. Faz uso de uma parte muito pequena da sua possível consciência e dos

recursos da sua alma em geral, assim como um homem... que se habitua a usar e a

mover somente o seu dedo mínimo. Grandes emergências e crises nos mostram

como os nossos recursos vitais são muito maiores do que supúnhamos”.
Se as dificuldades são maiores, superiores serão os nossos talentos para suplantá-

las. Se desse modo não fosse, onde estaríamos hoje caso os que nos antecederam,
pelos séculos, se acovardassem? A pior tragédia é desistir por causa das
adversidades do mundo. É falhar, portanto, com aqueles que confiam em nós. Os
que vieram antes — com o combustível da Fé — sublimaram dor em vitória.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Parque Municipal de Bom Repouso ganha
iluminação para dar mais segurança aos usuários

O Departamento de Obras da
Prefeitura de Bom Repouso continua
realizando diversas melhorias no
município, tanto na zona rural como na
urbana. Entre elas,  está a iluminação do
Parque Municipal trazendo maior
conforto às pessoas que fazem suas
caminhadas e corridas as tardes e noites

no local. Visando não só a tranquilidade
da população, mas também  há a
preocupação  com a segurança de todos
que ali praticam seu esporte e lazer.

Outra importante obra está o
calçamento em frente a Igreja do Bairro
Garcias, onde a pavimentação está quase
pronta e dará maior conforto e

comodidade para a população.
“A Prefeitura continua trabalhando a

todo vapor para construir uma cidade
cada vez mais bela, fazendo que não só
nossa população se sinta mais
confortável e feliz, como também aos
turistas que aqui vem nos visitar”, diz o
Prefeito Messias.

Parque Municipal

Calçamento Bairro Garcias

Secretaria Municipal de Saúde de
Bom Repouso realiza mais de 7 mil

atendimentos no mês de janeiro
A Secretaria Municipal de Saúde de

Bom Repouso, juntamente de seus
setores, ESF’s e Pronto Atendimento
Municipal vem através deste informar
a prestação de serviço referente ao mês
de Janeiro de 2019.

Atendimentos:
Fisioterapia: 772 atendimentos; Sala

de vacinas: 799 doses; ESF’s:
atendimentos clínicos: 1.124 consultas;
cardiologia: 69 consultas; nutricionista:
19 consultas; dentista: 344
atendimentos: ginecologia: 61
consultas; grupo de gestantes: 44
participantes; Laboratório: 1.113
exames; Assistência social: 179
atendimentos; Pronto Atendimento

Municipal: consultas: 2.450; Raio X: 210;
201 atendimentos na Cisamesp
incluindo consultas, exames,
tomografias, cintilografias e cirurgias.

O objetivo da Secretaria Municipal de
Saúde e seus setores é realizar ações de
promoção, proteção, recuperação e
reabilitação da saúde para toda a
população através do Sistema Único de
Saúde (SUS), seguindo os princípios da
equidade e integralidade no atendimento
ao usuário, reconhecendo a saúde como
direito fundamental do ser humano,
cabendo condições indispensáveis ao
seu pleno exercício e o acesso à atenção
e assistência, buscando a diminuição
das desigualdades.

A Secretaria Municipal de Saúde de
Bom Repouso informa à população
que a mesma mudou-se para a Praça
Coronel Ananias de Andrade. Ponto

aonde funcionava o Conselho Tutelar.
Contato - (35) 3461-1611
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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

Carnaval 2019 em Borda da Mata tem oito blocos
de rua, DJ e Banda na Praça todos os dias

Com investimento mínimo devido à
grave crise financeira por conta do
atraso em repasses constitucionais do
Governo do Estado aos municípios, a
Prefeitura de Borda da Mata vai montar
uma estrutura menor para DJ e banda
todas as noites na Praça Antônio
Megale, e a animação vai ser garantida
também, como todos os anos, pelos
blocos de rua que vão sair de sexta a
terça-feira. Este ano, são oito blocos que
vão ficar concentrados em diferentes
pontos da cidade e desfilar pelas ruas
até a praça, acompanhados de carro de
som. 

Com abadá, com fantasia ou com trajes
temáticos, as respectivas organizações
dos blocos estão empenhadas, junto a

Prefeitura, em promover um Carnaval
seguro e muito animado para
bordamatenses e turistas. 

SEXTA
Bloco do Pijama
Concentração: Bar do Fernando às 19h
Saída: 21h30
Corneteiros

Concentração: Casa do Compadre às
19h30

Saída: 23h
SÁBADO
Caminho do Mé
Concentração: Casa do Compadre às

16h
Saída: 21h
DOMINGO
Antes aqui do que na UTI

Concentração: Bar do Teta às 15h
Saída: 16h30
Locomotiva da Alegria
Concentração: Casa do Compadre às

16h
Saída: 21h
Bloco do Caixão
Concentração: Bar do Teta às 21h
Saída: 23h

SEGUNDA
Maria Sapatão & João Bigodão
Concentração: Bar do Beto às 18h
Saída: 21h
TERÇA
Bloco Rural
Concentração: Bar do Adnan às 19h
Saída: 21h30

Professores da Rede
Municipal de Borda da Mata

participam de palestra com o tema
“Construindo ou destruindo

barreiras? Qual é minha posição?”

Os professores da Rede Municipal de Borda da Mata participaram, nesta segunda-
feira, 11/02, da palestra com a assistente social da Prefeitura, Evelyn Freitas, e com
a psicóloga da Apae, Janaina Leite, com o tema “Construindo ou destruindo
barreiras? Qual é minha posição?”. A formação e a atualização constante dos
profissionais asseguram a qualidade e comprometimento da Educação Municipal.

Maioria das aposentadorias do INSS
foi concedida pelo critério de idade

Uma das principais propostas da
reforma da Previdência é estabelecer
idade uma mínima para o segurado
requisitar o benefício. Atualmente, a
maior das aposentadorias já foi
concedida por esse critério.

No INSS, do setor privado, a maior
parte dos beneficiários recebe menos de
dois salários mínimos, 83,4%. São 24
milhões de aposentados, pensionistas
e pessoas que recebem auxílios da
Previdência.

Só aposentadorias, são 16 milhões. A
maior parte dessas aposentadorias, 63%,
foi concedida pelo critério de idade. São
trabalhadores que enfrentaram longos
períodos sem registro em carteira e, por
isso, não contribuíram para a
Previdência - o que não dá direito a
aposentadoria por tempo de
contribuição.

O governo afirma que as novas regras
não afetam esse grupo de pessoas, em
grande parte de baixa renda.

Nessas aposentadorias por idade,
hoje, nas cidades, mesmo antes da
aprovação da reforma, as mulheres se
aposentam aos 61,2 anos em média, bem
próximo da nova idade proposta pelo

Mesmo antes da aprovação da reforma, as mulheres se aposentam aos 61,2 anos

em média. Bem próximo da nova idade proposta pelo governo: 62 anos.

governo: 62 anos. E os homens já
atendem à nova idade - se aposentam
em média com 65,6 anos. A reforma prevê
65 anos de idade mínima.

O tempo de contribuição hoje para a
aposentadoria por idade é de 15 anos. O
governo diz que, na prática, esse grupo
já se aposenta com um tempo médio de
contribuição de 19,5 anos, também
próximo ao novo tempo de contribuição
proposto pela reforma, que é de 20 anos.

O governo afirma que, acima de tudo,
a reforma busca acabar com as
desigualdades.

“O projeto vai fazer com que os mais
ricos se aposentem na mesma idade que
os mais pobres já se aposentam hoje. A
grande maioria da população brasileira
ganha até dois salários mínimos. Nós
somos um país em que há muita
desigualdade. Tem pessoas, poucas
pessoas, que estão no topo da pirâmide,
que são muito bem remuneradas, mas a
grande maioria da sociedade brasileira
ganha realmente pouco, tem uma
remuneração baixa. Então, o impacto
nesse grupo, que é a grande maioria dos
trabalhadores brasileiros, vai ser
praticamente nulo”, explicou Rogério
Marinho, secretário especial da
Previdência e Trabalho.
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Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

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

você nosso querido cliente.

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

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

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

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Ponte no bairro Campo Alegre em
Bom Repouso é danificada pela

chuva e Prefeitura recupera os danos
Na Ponte no Bairro do Campo

Alegre, em Bom Repouso, foi feita uma
valeta até chegar no fundo do pilar da
ponte. Assim foi locada na ponte dois
caminhões truck de pedra e sete
metros cúbicos de concreto.  Primeiro
foi  feito o levantamento da laje e a
instalação do outro pilar, pois ele se

rompeu devido a grande força da
chuva que por ali passou. No dia 19
de Fevereiro, a Prefeitura trabalhou
para dar condições de passagem às
pessoas que ali  residem, e aos
visitantes que sempre estão passando
pelo bairro. Em breve a obra completa
estará concluída.

Recuperação da Ponte do Bairro  Campo Alegre

Bad Boys vence o Campeonato de Futsal de Bom Repouso

No dia 2 de fevereiro, no ginásio poliesportivo de Bom Repouso aconteceu a
final do campeonato municipal de futsal 2019.

Foi uma bela partida onde os adversários em um jogo eletrizante se enfrentaram
dignamente. As equipes Bad boys X Meninos da Vila é que fizeram a final.

Faltando 13 segundos para o final da partida o jogador Gabriel da equipe  Bad
Boys decidiu o placar,  ficando
3x2.

Assim decidiu também a
artilharia que o Gabriel estava
empatado com um companheiro
de sua equipe.

Os destaques do campeonato
foram: Gabriel artilheiro;
Leonardo, melhor goleiro da
partida.

O Campeonato foi realizado
com sucesso pelo Departamento
de Esportes, Prefeitura Municipal
e Amigos do Esporte.

Gabriel, o artilheiro
da  competição
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Aniversário é um momento especial
de renovação para sua alma

 e seu espírito, porque Deus, na sua
infinita sabedoria, deu à natureza a
capacidade de desabrochar a cada

nova estação e a nós,
capacidade de recomeçar a cada

ano. 
Afinal fazer aniversário é ter a chance

de fazer novos amigos,
ajudar mais pessoas, aprender e

ensinar novas lições,
 vivenciar outras dores e suportar

velhos problemas. 
Sorrir novos motivos e chorar outros,

porque amar o próximo
é dar mais amparo, rezar mais preces

e agradecer mais vezes. 
Fazer Aniversário é amadurecer um

pouco mais e olhar a
 vida como uma dádiva de Deus. 

É ser grato, reconhecido, forte, destemido. 
É ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo; 

Parabéns Adriana Gomes nesse dia 1º de março, dia tão grandioso!!!

Aniversário

Professores da Rede Municipal de
Educação de Tocos do Moji participam

de Palestra com o Professor Robson Lima
O Ano Escolar da Rede Municipal

de Educação de Tocos do Moji iniciou-
se com muito entusiasmo, os
Professores, Monitores e Equipe
Pedagógica prestigiaram a riquíssima
palestra do Professor Robson Lima da
cidade de Curitiba, Paraná.

O palestrante, professor Robson
Lima é conhecido nacionalmente por
suas assessorias pedagógicas nas
escolas,  uti l izando sua longa
experiência com educação, música,
artes visuais, cultura, literatura,
performance de palco, e,
principalmente, pessoas.

Com o tema: Mestre, aquele que

transforma o saber em Espanto, a
palestra contribuiu de maneira muito
expressiva para o início do Ano Escolar.
O Professor trouxe uma fala muito
categórica que elevou o entusiasmo
dos participantes. Conduziu todos a
um mergulho reflexivo que, muito além
de motivacional, proporcionou à
equipe uma mudança muito
significativa na maneira de encarar o
cotidiano escolar.

Participou também da Palestra o
Coordenador Pedagógico do Sistema
de Ensino Aprende Brasil, Rodrigo
Leão que muito tem nos auxiliado no
compromisso com o efetivo resultado

da implantação do Sistema na Rede e
que entregou o simbólico Troféu pela
nota 6.8 no IDEB de 2017, meta que
estava prevista para 2021.

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji agradece
imensamente a todos os Profissionais
da Educação pelo empenho e
dedicação, agradece também a Editora
Positivo pala grande parceria através
do Sistema de Ensino Aprende Brasil
e ao Prefeito Toninho Rodrigues pelo
investimento e comprometimento com
a Educação Municipal.

Equipe Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji

Palestra para os professores da Rede Municipal de Ensino de Tocos do Moji

“O que você espera de mim?”
Essa pergunta ficou marcada assim:
O que eu posso dizer para ti?
Espero no mínimo que queira ficar aqui
Que se quiser tentar um começo
Consiga perceber o valor que mereço
Mas que comece sem pensar num
possível de fim

Eu penso tão mais em dar que receber
Isso não depende só do merecer
Se o amor não for incondicional, nunca
irá sobreviver
Como eu, você é humano e imperfeito,
E sei que preciso adaptar-me ao teu jeito
Até me adaptar a alguns dos teus
defeitos
O que não for aceitável eu tento um
pleito
Já ouvi falar que quem quer dá um jeito
Sem desculpas, com entrega e sem medo,
Assim como eu que sempre perdoo e
cedo,
Simplesmente por querer fazer acontecer
E por querer acreditar que quem eu quero
comigo é você

Espero que você esteja comigo
Para ser meu amor, mas também ser meu
amigo
Nos dias ruins ser meu abrigo
E poder aproveitar o melhor da vida
Sem pensar em despedida
Que queira rir, brincar, passear,
Trocar juras e carinhos
Não deixar mais eu me sentir sozinho:
Quero viver sabendo que tenho alguém
para amar

E quando tudo parecer dor
Ter teu colo e você para fazer amor
Com os amigos sair
E junto a gente se divertir
De maneira tal que nunca pense em partir

Tendo a maturidade de saber que vai ter
barreira
Mas quando tiver que atravessar ela
De maneira sábia, serena e bela
Com um tendo o outro para ajudar
A pensar e a tomar
A decisão mais certeira
Esse é o meu pensamento
Quero que seja alguém que me queira
Não apenas para um momento,
Mas me queira contigo para a vida inteira

E lá na frente com muita história para
contar
Para escrever, recordar e reapaixonar
Não deixar que as coisas caiam na rotina
Transformar de vez aquela nossa sina
E ter do lado alguém fiel
Não! Não espero que seja o céu
Mas se a gente quiser
Venha o que vier
Fazendo tudo o que puder
Tentar fazer desse nosso lance
Uma aventura cheia de romance
É só a gente se esforçar bastante
Para fazer uma sem rotina, porém
constante
E “eterna” lua-de-mel

É, eu sei, vamos com calma
Não tô com pressa
Só o que me interessa
É ter paz na alma
E você ao meu lado
Talvez para você isso tudo seja novo e
pesado
Mas eu preciso ser sincera
Estou naquele tal de “Deus me livre, mas
quem me dera”
Só certa de que é você quem eu quero
Parar me amar e ficar a vida toda, eu
espero
O resto é sonho de relação, não é bem
esperar

Nem ficar idealizando
Se for recíproco ter você me amando
Esperarei o que você esperar

E ver esse sentimento crescendo
O tempo passou, ele não morreu, só foi
se fortalecendo
O que faz-me sentir livre para romantizar
Quem sabe nosso estranho lance
Vire um lindo romance
A gente só precisa se dar uma chance
Porque você é do tamanho do meu vazio

Me deixe te derreter, não seja mais tão
frio
Pois foi só você quem eu quis para amar
Enquanto isso vou ficar ansiando
Por também saber o que você está
pensando
E por ter de novo meus olhos a brilhar

Tive tanta paciência para te ter aqui
Que não quero te ver partir
Sem ao menos tentar
Relaxa que nesse jogo de ser amado

Sempre sou eu que saio com machucados
Mas por você eu posso me arriscar
Vamos parar de pensar tanto e viver
Simplesmente deixar acontecer
Acho que o que espero de ti
É que me deixe segura
Que você realmente entrou nessa
loucura
E que quer ficar aqui

Ddsa Carvalho
Borda da Mata

O que espero de ti
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Prefeito André de Borda da Mata convida população
para audiência pública dia 28 de fevereiro

O prefeito André Carvalho Marques, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Art. 9º, parágrafo 4º, da Lei
Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - convida a todos para participar da Audiência Pública da Comissão
de Finanças, Orçamento e Fiscalização, no dia 28 de fevereiro de 2019, (quinta-feira), às 19h, na Câmara Municipal de Borda da
Mata, situado no 3º piso do Terminal Rodoviário. O objetivo da audiência é avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder
Executivo.

Cras de Borda da Mata inicia grupos com mulheres,
adolescentes, idosos e famílias a partir de março

O Cras Sebastiana Marques vai começar quatro grupos a partir de março: os encontros são conduzidos pela psicóloga e pelo
assistente social, na forma de rodas de conversa, troca de experiências, palestras e mídias. Os grupos irão ter início após o
Carnaval e vão ser divididos em grupo de adolescentes, grupo de mulheres, grupo da terceira idade e oficina de famílias.

Mais informações e as inscrições podem ser feitas diretamente no Cras, que fica na Rua Salvador Orlandi, 53 – perto do
Supermercado do Beto.

As ações e os grupos do Cras têm o objetivo de levar informações, empoderar as pessoas e proporcionar um momento de
convívio social, além do contato com profissionais capacitados e treinados.

Prefeitura de Senador José Bento investe em infraestrutura
no bairro dos Marianos com recursos próprios

“Estamos resolvendo um problema antigo na estrada do Bairro dos Marianos que dá acesso ao bairro dos Correias. Nos
períodos de chuva as manilhas que estavam instaladas na estrada não suportava a vazão da água, trazendo inúmeros prejuízos
para os familiares que moram nas proximidades e aos veículos que trafegam na estrada. Investimos em novas aduelas para dar
maior vazão à agua que corre no córrego que corta à estrada, trazendo mais qualidade de vida aos munícipes que dependem
desta está estrada”, diz o Prefeito Fernando Fernandes.
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Cidadão é preso por tráfico de
drogas em Borda da Mata

Durante patrulhamento pela cidade, na tarde do dia 15 de fevereiro, a equipe de
policiais militares recebeu uma denúncia anônima em que um cidadão estaria
utilizando do seu serviço, entregador de galões de água, para realizar vendas de
drogas próximo à escola conhecida por “Grupo”, que sempre ele utilizava o pretexto
de entregar água para realizar a entrega de maconha. Diante da denúncia, a equipe
realizou rastreamento pelo município até que avistou tal cidadão conduzindo uma
motocicleta com galões de água próximo à rua da referida escola, momento em que
foi dada ordem de parada, sendo acatada pelo cidadão, o qual foi submetido à
busca pessoal, de maneira que foi encontrado um pote vermelho de bala contendo
em seu interior um cigarro de maconha. O autor disse aos policiais que a maconha
seria para seu uso e que tinha em sua residência mais uma porção de maconha para
seu uso. Os militares deslocaram com o autor até sua residência e ele franqueando
o acesso dos militares, os levou até um quarto em desuso e mostrou aos militares
o local em que a droga estava guardada, sendo então feita a apreensão de um
tablete com aproximadamente de 230 gramas de maconha. O autor foi conduzido
preso até o quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência e tomada as
providências de praxe pelo crime de Tráfico de Entorpecentes.

Cidadão é preso por adulterar sinal de
identificação de veículo automotor e conduzir

veículo com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool

A equipe de policiais militares de serviço, recebeu várias ligações via 190
denunciando que havia um cidadão conduzindo uma motocicleta pelo bairro
Sertãozinho, zona rural de Borda da Mata, em alta velocidade e com sintomas de
estar embriagado. A equipe policial deslocou até o local e logrou êxito em localizar
e abordar o autor, o qual apresentava evidentes sinais de embriagues tais como:
exaltação, fala arrastada, hálito etílico, vestes descompostas, comportamento
confuso; sendo que em dado momento chegou até a se desequilibrar e cair ao solo.
Durante inspeção na motocicleta em que o cidadão conduzia, foi constatado que o
chassi estava com toda numeração picotada, não sendo possível sua identificação,
também constatou que a motocicleta possuía placa de identificação pertencente a
outro veículo, pois o veículo abordado se tratava de uma motocicleta Honda CG
125 Titan de cor azul e a placa que estava no veículo pertence a uma Yamaha YBR
125 emplacada em outro município. Diante o exposto, o autor foi preso em flagrante
delito pelos crimes de adulterar sinal de identificação de veículo automotor, conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool e resistência; previstos respectivamente nos artigos 311 do CP, 306 do CTB
e 329 do CP, a motocicleta removida ao pátio credenciado do DETRAN/MG e
lavrados os devidos aits.

Condutor inabilitado e veículo
 em má estado de conservação

Durante patrulhamento, a equipe de policiais militares, abordaram um veículo em
má estado de conservação e o condutor menor de idade. Ao ser solicitado a
documentação do veículo, foi constato que este estava com licenciamento em
atraso (CRLV 2016).  Diante do ocorrido, foi tomada a medida administrativa conforme
o CTB, sendo o veículo removido e lavrados os devidos AITs.

Condutor preso por direção
perigosa e veículo removido

A equipe policial se encontrava em patrulhamento preventivo nas proximidades
da Delegacia de Policia Civil, momento em que visualizou um veículo fiat uno, com
placa de São Paulo/SP, saindo da Rua Demercindo da Costa Brandão e entrando na
Avenida Alvarina Pereira Cintra em alta velocidade, inclusive provocando
arrastamento de pneu (derrapagem) na curva; posteriormente, já na Avenida
Alvarina Pereira Cintra, o condutor ainda em alta velocidade, praticava manobras
perigosas jogando o veículo de um lado para o outro da via, provocando
arrastamento de pneu e colocando assim, sua vida e a de terceiros que estavam na
calçada em risco. A equipe policial fez acompanhamento do veículo efetuando sua
abordagem, sendo dado voz de prisão para o condutor/autor por direção perigosa,
sendo ele conduzido preso ao Pelotão PM para confecção do boletim de ocorrência.
O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado do DETRAN/MG; a
CNH do condutor foi apreendida; também foi lavrado o devido AIT.

Condutor inabilitado e veículo
removido por licenciamento em atraso

Durante operação “blitzen” de trânsito, foi abordada uma motocicleta e ao ser
solicitado ao condutor as devidas documentações conforme Código de Trânsito
Brasileiro, sendo informado pelo condutor que ele não possuía CNH, e que o
veículo estava com a documentação em atraso (CRLV 2017). Diante do ocorrido, foi
tomada a medida administrativa conforme o CTB, sendo o veículo removido e
lavrados os devidos AITs.
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Prefeitura e Organização de Saúde assinam contrato para
reabertura do Hospital Municipal de Borda da Mata

O projeto da Administração 2017/2020
de reabrir o hospital de Borda da Mata,
fechado em 2013, deu mais um passo
rumo à concretização. No dia 14/02/2019,
a Prefeitura Municipal e a Organização
de Saúde ISSRV – Instituto Social Saúde
Resgate à Vida assinaram o contrato de
gestão dos serviços de saúde do
município e vão continuar trabalhando
para ampliar a oferta de tratamentos e
atendimentos em Borda da Mata.

O prefeito André Marques ressalta que
“o nosso sonho e o nosso objetivo é a
reabertura do hospital. Tenho muita
confiança no trabalho da Organização
de Saúde e também da Secretaria
Municipal de Saúde. Juntos, vamos
realizar esse importante avanço para
Borda da Mata.” Para a Secretária de
Saúde, Rosaly Esther, a assinatura do
contrato é um marco no árduo trabalho

que vem sendo realizado para que o
hospital retome as atividades “estamos
empenhados em oferecer o melhor para
Borda da Mata na área da Saúde e a
reabertura do hospital faz parte deste
trabalho”.

O médico e presidente da ISSRV,
Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches e
o médico consultor do ISSRV, Rubens
Santos, e toda equipe de trabalho do
Instituto estiveram na Prefeitura e
também nas dependências do Lar
Monsenhor Pedro Cintra, onde estão
concentrados todos os serviços de
saúde que vão receber a gestão da
organização.

O contrato tem validade de cinco anos
e inclui a gestão do centro de
especialidades médicas e não médicas,
laboratório de análises clínicas, pronto
socorro e hospital municipal.

Secretária Rosaly, Prefeito André e os médicos Ricardo e Rubens

Pronto Socorro Municipal de
Borda da Mata recadastra usuários

Organização de Saúde ISSRV implanta sistema utilizado

em grandes hospitais no Pronto Socorro de Borda da Mata

A gestão da organização de saúde ISSRV implantou no Pronto Socorro Municipal, um novo sistema informatizado,
o mesmo sistema de informações utilizado por grandes hospitais, como o Hospital Regional Samuel Libânio, em
Pouso Alegre, por isso, todo paciente que procurar atendimento no Pronto Socorro Municipal de Borda da Mata
deve apresentar CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, obrigatoriamente.

A mudança vale a partir de 1º de março e é necessária porque é a maneira como são feitos os acolhimentos nos
hospitais e com a iminente abertura do hospital fechado de Borda da Mata, é preciso se adequar às normas vigentes.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 07/2018
“Dá nome de rua no bairro que

menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata,

Estado de Minas Gerais, decreta e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica denominada Rua José
Antônio da Silva a rua que se inicia na
Rua Francisco Marques da Costa e
termina na divisa da propriedade de João
Messias de Pádua, no bairro Santa Rita.

Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 19 de março de 2018.

Proposição de Lei nº 09/2018
Institui o Programa Municipal de

Conservação e Manutenção de Estradas
Rurais e Estabelece normas para os
cursos de águas pluviais e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Borda da
Mata/MG faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a instituir o
Programa Municipal de Conservação e
Manutenção das estradas municipais
rurais, com o objetivo de propiciar
condições adequadas de tráfego e
acesso às propriedades rurais e o
satisfatório escoamento da produção
agrícola.

Art. 2º Para a consecução do programa
ora instituído caberá ao Município:

I - Zelar pelo sistema de drenagem das
estradas visando:

a) proteger a pista de rolamento e
impedir que as águas pluviais corram
diretamente sobre ela;

b) diminuir a quantidade de água
conduzida através da estada, por meio
de saídas laterais e bueiros com
espaçamento adequado de forma a
conduzir tecnicamente a água para fora
do leito da estrada;

c) proceder com a abertura de
bacias de captação das águas pluviais
que percorrem as estradas, visando
impedir o represamento, a erosão e o
assoreamento.

II - Zelar pela observância, nas
estradas municipais, das normas
técnicas atinentes as pistas de
rolamento, acostamento, fixa da estrada
e distância de visibilidade.

III - Manter os barrancos e os
acostamentos ao longo das estradas
devidamente roçados;

IV - Corrigir o traçado original das
estradas, amenizando as curvas muito
pronunciadas;

V - Efetuar sinalização adequada ao
longo de todas as estradas.

Art. 3º São obrigações dos
proprietários de imóveis adjacentes as
estradas municipais:

I - Executar as obras e serviços que
impeçam as águas pluviais de atingirem
as estradas;

II - Evitar a dispersão ou o escoamento
de excessos de águas nas estradas
municipais;

III - Evitar qualquer dano ao leito
carroçável ou ao acostamento, bem
como a retirada do material vegetal
necessário a conservação da estrada;

IV - Evitar a obstrução ou dificultar a
passagem das águas pluviais pelos
canais de escoamento abertos pelo
Município ao longo das estradas.

V - Conter os animais que estejam em
sua propriedade, impedindo-os de
acessarem as estradas;

Art. 4º As estradas particulares que
tiverem acesso ou cruzarem a via pública
não poderão prejudicar ou impedir a livre
passagem das águas pluviais.

Art. 5º Fica proibido aos proprietários
dos terrenos marginais às estradas
rurais, sob quaisquer pretextos:

I - Alterar ou modificar o traçado das
estradas propriedades, mesmo que
dentro do perímetro das respectivas
propriedades, sem autorização expressa,
efetiva e por escrito da Administração
Municipal, expedida depois de
constatação técnica devidamente
documentada de que a alteração da rota
não trará nenhum prejuízo aos usuários
e ao Município;

II - Obstruir ou dificultar a passagem
das águas pluviais pelos canais de
escoamento abertos pela Administração
Municipal ao longo das estradas;

III - Manter ou depositar nas áreas
lindeiras as estradas, pedras, entulhos
ou qualquer outro material indesejável
que possa impedir o livre escoamento
das águas pluviais, ou que dificultem o
tráfego de veículos e/ou animais;

IV - Aos tratores equipados com
implementos de arrasto, a realização de

qualquer tipo de manobra dentro da
pista de rolamento, que possa vir a
danificar as vias de circulação.

Art. 6º Aos infratores das disposições
contidas nesta Lei serão aplicadas as
seguintes penalidades:

 I - Advertência por escrito
acompanhada de notificação para
correção das irregularidades
constatadas, no prazo máximo de
15(quinze) dias;

II - Em caso de reincidência, multa de
multa de 05 a 50 do valor da Unidade
Fiscal do Município – UFM, sem
prejuízo das demais medidas destinadas
à recomposição do leito da estrada, de
responsabilidade do infrator;

III - Embargo de obra ou serviço.
§ 1º As penalidades previstas neste

artigo incidirão sobre os autores, sejam
eles arrendatários, parceiros, posseiros,
gerentes, técnico responsável,
administradores, diretores, promitentes
– compradores ou proprietários, ainda
que praticados por prepostos ou
subordinados e no interesse de
proponentes ou superiores
hierárquicos.

§ 2º Considera-se reincidência para os
fins desta Lei, o cometimento da mesma
infração pela qual foi aplicada
penalidade anterior, dentro do prazo de
12 (doze) meses, contados da autuação,
por prática ou persistência da mesma
infração, o que se der por último.

§ 3º O prazo para pagamento da multa
é de 30 (trinta) dias, sendo que após o
vencimento, será o valor respectivo
inscrito em dívida ativa.

§ 4º A penalidade de embargo de obra
ou serviço executado em estradas
principais de uso coletivo será aplicada
quando a execução estiver em desacordo
com a autorização ou licenciamento e
persistirá até que seja regularizada a
situação que a provocou.

Art. 7º O órgão municipal responsável
pela conservação e manutenção das
estradas deverá efetuar verificações,
inclusive levantando-se seu estado de
conservação e das obras nelas
existentes e , quando for o caso,
notificará os proprietários lindeiros
sobre as eventuais irregularidades
encontradas, responsabilizando-os pela
correspondente correção.

Art. 8º As despesas decorrentes da
execução desta Lei serão atendidas por
dotação própria do Orçamento
Municipal vigente, ficando o Poder
Executivo autorizado a promover as
suplementações que fizerem
necessárias.

Art. 9º O Poder Executivo Municipal
regulamentará, no que couber, por meio
de Decreto Municipal, a presente Lei.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação revogando-se as
disposições em contrário.

Borda da Mata, 26 de março de 2018.

Proposição de Lei nº 10/2018
“Dispõe sobre a participação do

Município de Borda da Mata/MG no
Programa de Habitação Popular – Minha
Casa Minha Vida – MCMV; e Autoriza
doação de imóvel de propriedade do
Município e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA, no uso das
atribuições legais, FAZ SABER que a
Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Borda da
Mata, através do Executivo Municipal e
seus órgãos, autorizado a participar do
Programa Nacional de Habitação Urbana
(PNHU) integrante do Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV), atuando
como Entidade Organizadora, como
Agente de Fomento e Facilitador, ou de
qualquer outra forma que for necessária.

Art. 2º Fica o Município de Borda da
Mata/MG autorizado a doar para o FAR
– Fundo de Arrendamento Residencial
e/ou diretamente para as famílias
beneficiadas pelo Programa Minha Casa
Minha Vida – PMCMV, ou por outro
programa habitacional que vier a
substituí-lo, o seguinte imóvel, que fica
desafetado de sua destinação pública e
terão destinação exclusiva para
construção de moradias populares para
famílias beneficiadas pelo Programa
Nacional de Habitação Urbana, sendo
ele: “AREA 1 – Um terreno urbano, com

área de 1.200m2 (mil e duzentos metros

quadrados), situado na Rua Capitão

Cipriano de Castro, Bairro São Judas

Tadeu, nesta cidade, com as seguintes

medidas e confrontações: inicia-se a

descrição na frente do terreno, com

uma distância de 30,00m,

confrontando com a Rua Capitão

Cipriano de Castro, do lado direito,

medindo 40,00m, confrontando com a

Rua Manoel Luiz Gouveia, do lado

esquerdo, confrontando com Perla

Toledo Matos Alcebiades; e, nos fundos,

medindo 30,00m, confrontando com a

área remanescente de propriedade de

Adhemar Moreira; devidamente

registrada no Cartório de Imóveis de

Borda da Mata, MG, sob a matrícula nº

17.700;”.
§1º Fica o Município de Borda da

Mata autorizado a realizar toda a
infraestrutura necessária para a
realização do empreendimento, podendo
ser executada diretamente ou
indiretamente.

§2º Fica declarado o empreendimento
como de interesse social, atendendo ao
princípio da supremacia do interesse
público, dispensando-se o
procedimento licitatório para a doação
ora autorizada.

Art. 3º Caso as donatárias não utilizem
os imóveis doados pelo Município no
prazo de 02 (dois) anos, contados da
efetiva transferência dos bens,
prorrogável por mais 02 (dois) anos,
justificadamente e a critério do
Executivo, os mesmos reverterão ao
patrimônio mediante simples aviso no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Entende-se por
utilizados os imóveis quando da efetiva
entrega das moradias aos beneficiários
do PNHU devidamente concluídas e
liberadas para habitação.

Art. 4º Constituem requisitos
necessários, essenciais, impreteríveis e
cumulativos para que o interessado
possa se habilitar à participação no
PNHU, sem prejuízo de outros requisitos
previstos na regulamentação do
PMCMV pelo Governo Federal ou pela
Caixa Econômica Federal:

I – deve ter encargo de familiar;
II – residir há mais de 04 (quatro) anos

no Município de Borda da Mata/MG;
III – não ser proprietário ou possuir, a

qualquer título, inclusive financiado,
bem imóvel, e nem ser permissionário de
uso de bens imóveis do Município de
Borda da Mata ou em qualquer Unidade
da Federação.

IV – auferir renda familiar bruta não
superior a 04 (quatro) salários mínimos,
e enquadrar a renda familiar confirme as
regras de cada programa habitacional,
na data da inscrição e da contratação,
sob pena de desclassificação;

V – não ter sido beneficiado
anteriormente em programas de
habitação social;

§1º Para efeito desta lei, entende-se
como encargo de família aquelas famílias
constituídas com pelo menos um filho
ou um dependente na forma da lei.

§2º Caso o número de interessados
classificados ultrapasse o número de
imóveis disponíveis, será realizado
sorteio, em local público, mediante ampla
divulgação antecipadamente.

Art. 5º É obrigatório o atendimento
preferencial, no PMCMV, aos seguintes
beneficiários:

I – famílias residentes em área de risco
ou insalubres ou que tenham sido
desabrigadas, comprovando por
declaração do ente público;

II – famílias com mulheres
responsáveis pela unidade familiar;

III – famílias de que faça(m) parte
pessoa(s) com deficiência, comprovado
com a apresentação de atestado médico.

Art. 6º O imóvel objeto da doação
prevista nesta lei, será gravado com
cláusula de inalienabilidade e
impenhorabilidade pelo prazo de 15
(quinze) anos, a contar da data de
outorga da escritura definitiva de
doação, obrigando os herdeiros e/ou
sucessores.

§1º Fica ressalvada a hipótese de
hipoteca ou alienação fiduciária a favor
da Caixa Econômica Federal, caso isto
seja exigido para a execução do PNHU.

§2º Não se aplica o caput deste artigo
para fins de execução de contrato de
financiamento formalizado pelos
beneficiários junto à Caixa Econômica
Federal, por inadimplência ou
descumprimento contratual.

Art. 7º O imóvel, objeto da doação de
que trata esta Lei, terá destinação
exclusivamente residencial, ou seja, de
moradia do beneficiário e sua família,
não podendo ser neles instaladas
qualquer atividade comercial ou
industrial, ou realizada locação a terceiro,
sob pena de reversão da doação.

Art. 8º As despesas decorrentes da
execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias.

 Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Borda da Mata, 26 de março de 2018.
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“Morro próximo a casa do Celino Garcia” na estrada que liga Bom Repouso ao bairro Campo
Alegre recebe pavimentação

A Prefeitura de Bom Repouso realizou
mais uma importante obra no Bairro do
Campo Alegre, que beneficiou e muito,
não só aos moradores que ali residem,
como também a todos que trafegam na
estrada que liga Bom Repouso ao Campo
Alegre. Devido aos grandes problemas
que esse determinado trecho da estrada
dava, principalmente no tempo de
chuvas foi resolvido que seria melhor
pavimenta-lo. Sendo assim a Prefeitura
não poupando esforços, determinação
e seriedade fez o que era preciso para
maior comodidade e conforto de todos
que por ali transitam. O ponto de
referência, para as pessoas que ainda
não  identificou o local é o “Morro
próximo a casa do Celino Garcia”.

“Morro próximo a casa do Celino Garcia” na estrada que liga Bom Repouso ao bairro Campo Alegre

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
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Novidade no Portal do Tribuna Popular
À partir de agora quem navega pelo site do jornal Tribuna Popular

 - www.tribunabm.com.br -
à direita já consegue ver a  última versão da edição impressa em PDF,

inclusive com a 1ª página colorida. Você pode conferir na mesma data em que
ele estiver sendo distribuído. Mais um avanço do Tribuna Popular que

completa 22 anos de circulação na próxima edição, levando
 a informação ao conforto de seus lares gratuitamente.


