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Garoto de 12 anos de  idade de Borda da Mata é aprovado na
avaliação técnica feita pelo São Paulo Futebol Clube na cidade
Wesley Luiz é o nome do bordamatense que passou na avaliação técnica de classificação de

jogadores para o São Paulo Futebol Clube. Além dele, o menino Renato Ryan de
 Tocos do Moji também foi aprovado e com eles, mais 15 garotos.

Wesley Luiz
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Departamento de Assistência Social de Borda da Mata recebe
Prêmio Sustentabilidade Social pelo terceiro ano consecutivo

Departamento de Assistência Social e o Diretor do Departamento Benedito Vieira
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Prefeitura de Tocos do Moji recebe Microônibus do
Governo Federal através do Deputado Reginaldo Lopes

Toninho
Rodrigues e Zé
Armando
durante entrega
do ônibus
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UBS Ciro Inácio Brandão de Bom
Repouso realiza “Caminhada da
Saúde” duas vezes por semana

Grupo que participa da “Caminhada da Saúde” em Bom Repouso
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TRIBUNA POPULAR - 17 ANOS

Prefeitura de
Tocos do Moji

amplia
atendimento de
Fisioterapia no

MunicípioUBS Nossa Senhora de
Fátima em Borda da Mata

realiza palestra para
diabéticos e hipertensos
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Dra. Josy Cristiane dos Santos

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              14 -28
Março                   17 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 30
  Junho                 16 - 30
   Julho                  15 - 31
  Agosto                15 -  29
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 28
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E-mail -
tribunapopular1@hotmail.com

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

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

“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.
Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias

vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG
(Próximo ao Centro Médico) Tel.:3445-3706

Atendemos também em Tocos do Moji

Agora sob nova Direção

UBS Nossa Senhora de Fátima em Borda da Mata
realiza palestra para diabéticos e hipertensos

Cerca de 30 pessoas participaram da
reunião de idosos, diabéticos e hipertensos
na Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa
Senhora de Fátima em Borda da Mata no dia
20/03/2014. Na ocasião, além dos

procedimentos de praxe, como aferição de
pressão arterial e entrega de remédios, os
participantes receberam orientações e tiraram
dúvidas com a podóloga Regina Lucia
Santos.

Regina falou sobre a importância de cuidar
dos pés principalmente para o diabético, pois
qualquer simples problema pode agravar até
uma amputação, segundo ela, “para o
diabético, o pé é o segundo coração”.

Palestra sobre Diabetes e Hipertensão na UBS Nossa Senhora de Fátima

Encontro de Famílias do Cras de Borda da Mata no
Bairro Nossa Senhora de Fátima fala sobre auto estima

No dia 11 de março, a equipe do Cras
Sebastiana Marques esteve no Bairro
Nossa Senhora de Fátima para o
Encontro  de Famílias na Esco la
Municipal Francisco de Souza Costa,
onde contou com a presença de pais,

mães e filhos de 24 famílias atendidas
pelo Cras.

O assistente social Luciano e a
estagiária Zilá trabalharam com os pais
o tema autoestima. As crianças, sob
supervisão do psicólogo Valdecir e da

agente social Marcela, elaboraram
desenhos sobre “como vejo minha
família hoje”.

O Cras agradece ao apoio da Secretaria
Municipal de Educação e da Escola
Francisco de Souza Costa.

Encontro de
Família do

CRAS

Departamento de Assistência
Social de Borda da Mata recebe
Prêmio Sustentabilidade Social

pelo terceiro ano consecutivo
O Prêmio Responsabilidade Social é

entregue aos 100 melhores secretários
municipais no  país pela empresa
Premium Brasil, de acordo com análises
de ações, documentos e sites oficiais e
institucionais.

O Diretor do Departamento de
Assistência Social de Borda da Mata,
Benedito Vieira, recebeu com muito
entusiasmo a not ícia do Prêmio
Responsabilidade Social, principalmente
porque o reconhecimento foi dado pela
terceira vez consecutiva, “estar entre os
melhores gestores de Assistência Social
do  Brasi l traz uma sat isfação do
reconhecimento do serviço prestado a
população bordamatense; quero dividir
esse reconhecimento com toda a equipe
que trabalha na Assistência Social do

município, seja no Departamento
Municipal de Assistência Social, onde é
executada a Proteção Social Especial e o
Programa  Bolsa Família, ou no Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS),
onde é feita a Proteção Social Básica.
Também quero compartilhar esse
reconhecimento com o Conselho
Municipal de Assistência Social, que
presta relevante serviço voluntário a
Assistência Social, e a todas as secretarias
e a administração municipal que faz parte
dessa rede, enfim, a todos que estão
envolvidos de alguma maneira nesse
trabalho, fica também o meu agradecimento
pessoal.

A entrega da premiação acontece durante
o 6º Congresso Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social em abril.

Departamento
de Assistência

Social e o
Diretor do

Departamento
Benedito Vieira

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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AGORA COM PRENSADORA  DE TERMINAIS
HIDRÁULICOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

DE 3/16 A 2 POLEGADAS

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

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

Av. Alvarina Pereira Cintra,45  Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos, construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Coreto em Borda da Mata recebe apresentações
de duas cantoras no mês da mulher

Não por acaso, no mês de março,
quando  se comemora o  Dia
Internacional  da Mulher, o Coreto
Agenor de Mello em Borda da Mata
recebe para apresentações duas
cantoras.

No dia 15/03, a bordamamatense
Thaís Ribeiro real izou  um show
encantador. No repertório pop, rock
com o músico Júlio Cesar no violão, e

uma participação especial do sertanejo
Moraes, quando  interpretaram
clássicos do sertanejo de raiz.

No domingo dia 30/03, quem se
apresenta é a cantora Jucilene Buosi
com canções cu idadosamente
selecionadas, apresenta um repertório
de música brasileira e internacional
acompanhada po r Deivid Santos
(vio lão). A art ista homenageia as

mulheres no  seu mês com o show
ESSA MULHER no  qual  faz uma
viagem diversif icada pela música
elucidando  o  universo  feminino
trazendo  ao palco Marisa Monte,
Marina Lima, Ângela Rorô, Fátima
Guedes, Chico  Buarque, Djavan,
Milton Nascimento, Caetano Veloso,
Pixinguinha, Tom Jobim, Bizet, Dolores
Duran, Ivan Lins entre outros.

Apresentação da cantora bordamatense Thaís Ribeiro e a cantora Jucilene Buosi

Escritório da Emater de Tocos
do Moji encontra-se em novo

endereço e com novo
Engenheiro Agrônomo

O escri tório da Emater de Tocos
do  Moji,  desde o  início do ano ,  se
encontra em novo endereço . Ele foi
t ra ns f er ido  par a  a  Se de  da
Prefeitura, que fica localizada na
Rua Antonio Mariano  da Silva, nº

36.
Além de estar  em novo  endereço,

a Emater conta  também com novo
Engenheiro Agrônomo. Trata-se do
Dr. José de Fátima Bento, que é
fi lho  de Tocos do Moji.

Dr. José de
Fátima Bento
no novo
escritório

Aniversário

Ana Lívia Meirelles de
Souza completou 11
anos de idade no dia
26 de março. Ela é
filha de Karina
Cristina de Meirelles e
de Paulo Henrqiue de
Souza. Parabéns!!!
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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.

Avaliação técnica do São Paulo Futebol Clube em Borda da Mata seleciona um atleta do município
Wesley Luiz é o nome do

bordamatense que passou na avaliação
técnica de classificação de jogadores
para o São Paulo Futebol Clube. O jovem
jogador tem 12 anos, estuda na Escola
Estadual Lauro Afonso Megale e mora

no Bairro Santa Cruz. Treina futebol na
Escola ForCraques do técnico Jose
Sebastião Filho – Brinquinho e promete
ser revelação no esporte.

A seleção aconteceu no sábado, dia
15/03/2014 e no domingo, 16/03/2014, no

Estádio Waldir de Melo em Borda da
Mata. O evento organizado em parceria
pelo Departamento de Esporte de Borda
da Mata e técnico de futebol Brinquinho
recebeu a participação  de várias
cidades, entre elas, Pouso Alegre, Tocos

do Moji, Congonhal, Ipuiuna, Natércia,
Bom Repouso, Monte Sião, Brazópolis
e Socorro.

Foram três categorias: Fraldinha (Sub
11 anos), atletas nascidos em 2003 e
2004. Infantil (Sub 13 anos) nascidos em

2001 e 2002. Infantil (Sub 15 anos)
nascidos em 1999 e 2000.

Além de Wesley, outros 16 atletas
foram aprovados pelo São Paulo Futebol
Clube, entre eles, Renato Ryan de Tocos
do Moji.

Comissão Organizadora e os garotos durante a avaliação técnica do São Paulo Futebol Clube

P refe i tura de  Tocos  do  M oji  recebe Microônibus  do
Governo Federal através do Deputado Reginaldo Lopes

A Prefeitura de Tocos do Moji recebeu,
no dia 19 de março, um Microônibus 4/4
do Governo Federal. Esse veículo foi
conseguido graças ao empenho político
do Deputado Federal Reginaldo Lopes.
Além desse microônibus, já se encontra
liberado  pelo Governo Federal mais um

ônibus escolar e 70 mil reais que serão
destinados para a aquisição de
equipamentos para as escolas
municipais. “Todos esses benefícios
foram conseguidos por intermédio do
Deputado Reginaldo Lopes” agradece
o Prefeito Toninho Rodrigues.

Chegada do
Micoônibus em
Tocos do Moji
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Centro de Atendimento Sócio Infantil (CASI) de Bom Repouso realiza “Dia da Beleza”
O Centro  de Atendimento Sócio

Infanti l (CASI), de Bom Repouso,
pelas orientadoras sociais, Marta,
Tha is, Al essandra, C rist ina e
Terezinha e as professoras Edineia e
Andreia, juntamente com a equipe de

CRAS realizou nos dia 06 e 7 de março
o “Dia da Beleza” com a crianças do
pro jeto ,  que depo i s de bem
arrumadas fizeram um pequeno book
que cada um deles irão levá-los para
casa.

Principais flashes do “Dia da Beleza”

Centro de Atendimento Sócio Infantil (CASI) de Bom Repouso comemora
“Dia do Circo” com a presença do “Comando do Riso” de Estiva

No dia 17 de março o CASI (Centro de Atendimento Sócio Infantil) de Bom Repouso comemorou o Dia do Circo, com a presença do “Comando do Riso” de Estiva,
que divertiu a todos com suas estripulias, as crianças se divertiram muito, e além da apresentação foi dado a elas pipoca, algodão doce e toda a alegria do circo. “Parabéns

 a todos da equipe do CASI por proporcionar esse dia de lazer as nossas crianças”, diz o Prefeito Edmilson Andrade.

Grupo da Melhor Idade de Bom Repouso
participa de palestra sobre Saúde Bucal

No final do mês de fevereiro, foi
realizada, em Bom Repouso, pela
dentista Maiara Marques de Almeida
Dias uma palestra de orientações sobre

saúde bucal e cuidados com a higiene
bucal no Clube Literário e Recreativo
de Bom Repouso com os participantes
do grupo Melhor Idade, contando com

um total de 35 participantes ao todo.
Os idosos puderam esclarecer suas
dúvidas e receberam kits de higiene
oral.

UBS Ciro Inácio Brandão de Bom Repouso realiza “Caminhada da Saúde” duas vezes por semana
“Caminhar diariamente é um ótimo exercício para deixar o corpo em forma, melhorar a saúde e retardar o envelhecimento.”

Todas as terças e quintas-feiras,  às
8h da manhã em Bom Repouso  é
realizado uma caminhada na UBS Ciro
Inácio  Brandão , com o f im de
incent ivar  a população  a praticar
atividades físicas. A UBS convida toda

a população para participar.
Caminhar é saúde e são vários os

benefícios da caminhada para o corpo
e para a mente:  Combate a
osteoporose; Afasta a depressão ;
Aumenta a sensação de bem estar;

Ajuda a controlar o  peso; Diminui o
sono; Deixa o cérebro mais saudável;
Protege contra derrames e infartos;
Melhora a circulação; Deixa o pulmão
mais eficiente; Controla a vontade de
comer.

Pessoas que
participam da
caminhada

TRIBUNA POPULAR
17 ANOS
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DIRETO DA POLÍCIA
Soldado Cristiano

Mulher é roubada em
saída de Banco no centro

de Borda da Mata
No dia 18 de março, uma mulher foi

vítima de um golpe conhecido como
“saidinha de banco”, no centro da
cidade de Borda da Mata.  A mulher
havia acabado de sair de uma agência
bancária quando teve R$ 3 mil furtados
por um homem aparentando ter 60 anos
e uma mulher que não foram
identificados.

Segundo a vítima, ao sair da agência

viu quando um homem deixou cair um
envelope no chão e foi ajudá-lo. Ela
relatou  que quando  devo lveu  o
envelope, o  homem e a mulher
furtaram a bolsa dela, que estava com
o dinheiro que havia acabado de sacar
no banco.

A mulher acionou a Polícia que fez
di l igências na região , mas não
conseguiu encontrar os assaltantes.

Homem  de 48 anos de
idade é encontrado morto no

Loteamento Bela Vista
em Borda da Mata

No dia 25 de março, a Polícia Militar
fo i acionada a comparecer ao
Loteamento Bela Vista, em Borda da
Mata, onde havia sido informada via 190,
que tinha um cidadão caído ao solo sem
sinais vitais. Com a chegada da PM, ela
deparou  com o cidadão P.R.M.J. de 48
anos de idade, caído ao chão totalmente
nu e apresentava ferimento na perna
direita e com o celular também nas

proximidades. Mediante ao exposto, o
local foi isolado e acionado o perícia
técnica. O perito tomou as providências
de praxe e segundo ele, a vítima
aparentemente não apresentava sinais
de violência. O corpo foi removido pela
Funerária Sefex e depois a família relatou
que a vítima faz uso de remédio
controlado e também ingeria bebidas
alcoólicas  constantemente.
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Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG

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

Filial: Cervo-3445-5000

 Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!

Completando 40 anos de bons serviços prestados,
a Farmácia Santa Izabel traz novidades para a

 população bordamatense e região.
A Farmácia Santa Izabel e o Grupo Farma, (que é um
grupo de farmácias mineiras), trazem sempre para você

as melhores condições como: bons preços, ótimo
atendimento e garantia de

procedência dos medicamentos.
O sucesso da parceria traz inúmeras vantagens como
descontos especiais em toda linha de medicamentos,
perfumaria, diversas promoções e o Cartão Saúde e o

Cartão de Crédito a sua disposição.
A única com 5 farmacêuticos, para

 melhor orientar seus clientes.
Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

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.

Vende-se uma Parati - Branca - 4 portas - Ano 98 Modelo 99 - GL MI 1.8  -
Completa  - Ar condicionado - Direção Hidráulica - Alarme - Trava elétrica -

Roda de liga leve - em perfeito estado.
Tratar pelo Telefone:(35)9812-9424

Lamentar pra que? Agradeça a Deus por acordar
todos os dias... O resto, deixa que a vida resolve...

Vai ser feliz..
 Deyverson Madureira
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG
Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152

E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

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

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Ata da Audiência Pública do terceiro
quadrimestre de dois mil e treze, em

atendimento ao parágrafo quarto do artigo
nono e parágrafo primeiro do artigo primeiro

da lei complementar nº101/2000.
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, as dezenove horas, no auditório da

câmara municipal de tocos do Moji, reuniu-se em audiência pública a população de Tocos do Moji. O controle
interno Willian Alberto do Couto Rosa, deu boas vindas a todos os presentes e as autoridades presentes para
tomarem seus lugares após explicou a todos a importância da audiência pública. Em seguida chamou o chefe
do serviço de saúde Antonio Jacinto da Silva este demonstrou dados como viagens realizadas, exames, consultas
médicas, atendimentos nos distritos do Fernandes, Sertão e UBS Tocos do Moji, procedimentos odontológicos,
UBS e escolas. Citou as atividades dos Agentes de saúde dp PSF, as despesas gastas com laboratórios,
medicamentos, material hospitalares e os gastos com transportes ligados a saúde fisioterapia, manutenção da
UBS e farmácia e gastos com folha de pagamento. Em seguida o controlador chamou para tomar a palavra
o contador André Luíz da Rosa, este deu as boas vindas a todos e parabenizou os presentes pela participação.
O contador explicou a lei que rege a audiência pública, relatórios de metas físicas, LDO e significado de
resultado primário e resultado nominal e expôs algumas noticias para melhor exemplificar tais termos. O
contador expôs valores estipulados para o exercício como despesa total, receita primaria, despesas primárias,
resultados primários, divida consolidada e divida consolidada liquida.

Foi expostas as receitas primárias e despesas primárias do exercício de 2013 e a final expôs o
resultado primário. O contador fez um comparativo entre estipulado e realizado e ressaltou o bom resultado
do município. Citou receitas e despesas e resultados gastos com pessoal, aplicação em saúde, aplicações com
FUNDEB, aplicações com ensino. Chegando a final de sua apresentação o contador agradeceu a todos os
presentes e passou a palavra ao controlador, este chamou a diretora do departamento de educação , esta
abordou operações realizadas como entrega de camisetas, desfile cívico, projeto semana da pátria, visita da
EPTV, homenagem aos professores as formaturas das escolas e a formatura do PROERD, ela citou o nome
dos alunos que se destacaram na olimpíada de matemática a nível de estado e destacou a ótima colocação do
município segundo IBGE, também foi citado pela diretora a entrega de livros para as escolas municipais.
Após, proferiu os gastos com reformas das escolas especialmente com a reforma da escola do bairro Espraiado
e distrito do Sertão da Bernadina e Fernandes. Gastos com merenda, transporte escolar e bolsa de estudo e
finalizou sua explanação com uma explicação sobre horários de aula. O controlador passou a palavra para o
chefe da divisão de assistência social, este apresentou valores de atendimento à famílias, atividades no
departamento com a implantação do PRONATEC, implantação grupos e comemorações dentro desses, citou
recursos destinados a departamento e finalizou sua apresentação ressaltados os números de atendimento da
assistente social do município. O controlador convidou pra proferir algumas palavras o prefeito municipal
Antonio Rodrigues da Silva, este ressaltou dados de gastos com departamento de saúde e medicamentos
entregues no município e disponíveis dos munícipes. Ressaltou também gastos com departamento de Educação
e gastos com departamento de pessoal e diversos assuntos, como obras e recursos federais para finalizar,
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar declarou encerrada a audiência. Eu Gabriele
Cecília Pereira, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. Tocos do Moji, 27
de Fevereiro de 2014.

No dia 24 de março, o
prefeito de Senador José
Bento Flávio se reuniu
com o Superintendente da
Conab, Dr. Osvaldo em
Belo Horizonte para tratar
de recursos para
agricultura familiar.

Senador 
Jos

é

Bento

UBS do bairro Santa Rita em Borda da Mata recebe emenda
parlamentar do Deputado Geraldo Thadeu no valor de 200 mil reais para
aquisição de veículo e equipamentos para o seu funcionamento

550 mil reais é  a soma dos recursos
que estão sendo destinados ao
município de Borda da Mata proveniente
de emenda parlamentar do deputado
federal Geraldo Thadeu (PSD), que
anunciou mais uma emenda parlamentar
na área da Saúde, no valor de 200 mil
reais, para a aquisição de dois veículos
e equipamentos para a UBS do Bairro

Santa Rita. Tão logo a UBS fique pronta
dependerá apenas da liberação do
recurso pelo Governo Federal para que
passe a ter  toda a infraestrutu ra
necessária para atender seus usuários,
inclusive com veículo. A UBS Santa Rita
está sendo construída graças a uma
emenda parlamentar do Deputado
alocada no orçamento de 2012 no ano

de 2011, a obra custará 347 mil havendo
a complementação  com recursos
próprios do município; Já em 2012 foram
alocados no orçamento de 2013 mais 150
mil reais para a aquisição de um
caminhão caçamba o qual receberá mais
uma complementação do município no
valor estimado de 50 mil reais para a
aquisição da caçamba. O deputado

Geraldo  Thadeu  tem trabalhado  e
muito para ajudar a  região e sempre
buscado  atender as demandas

apresentadas pelos vereadores Walter
Barbinha e Antônio Albano de Borda
da Mata.

Deputado Federal Geraldo Thadeu
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PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

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

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

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
Ginástica Localizada(Jump, Kangoo-Jump e

Zumba), 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

Proposição Lei nº 035/2013.
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL”
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito especial no corrente exercicio no valor de R$

131.664,13 (cento e trinta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), assim classificado:
0203 ENSINO FUNDAMENTAL
020312 Educação
020312361 Ensino Fundamental
0203123610003 Universalização do Ensino
02031236100031.005 Construção e Ampliação de Unidade Escolar
4490.51 Obras e Instalações – O.FNDE................................131.664,13
Art. 2º - Os Recursos para abertura do crédito mencionado no artigo primeiro são provenientes de estimativa de

excesso de arrecadação na rubrica da receita: 24210200 Transferências de Recursos Destinados a Programas de
Educação O. FNDE.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 09 de dezembro de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 01/2014
“Dispõe sobre a abertura de crédito especial”
A Câmara municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito municipal Sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Fica autorizada a abertura de crédito especial, no corrente exercício, no valor de R$ 122.712., 17 (Cento e

vinte e dois mil, setecentos e doze reais e dezessete centavos), assim discriminado:
02- PREFEITURA MUNICIPAL
0206- Departamento M. Obras, M.A e Serviços Urbanos e Rurais
020601- Administração Geral
02060123- Comércios e Serviços
02060123695- Turismo
020601236950013- Centro de Exposição e de Apoio ao Turismo
0206012369500131.013- Ade/Ref. Para Centro de Exp. e de Apoio ao turista
449051- Obras e Instalações – MINTUR..............................................................122.712,17
Art. 2° - Os recursos para abertura do crédito mencionado no artigo primeiro serão provenientes do excesso de

arrecadação de recursos recebidos de convênio com o Ministério do turismo.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4°- Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da mata 14 de fevereiro de 2014

BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 02/2014
“Dispõe sobre a abertura de crédito especial”
A Câmara municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito municipal Sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Fica autorizado a abertura de crédito especial, no corrente exercício , no valor de R$ 276.891,69 (duzentos

e setenta e seis mil , oitocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), assim distribuídos:
0204 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
020403 ENSINO FUNDAMENTAL
02040312 EDUCAÇÃO
020403123610003 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO
0204031236100031.005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
449051 Obras e instalações – O.FNDE......................................................131.664,13
0204033610003 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO
020403361100032.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
449052 Equipamentos e material permanente – O.FNDE ............................95.290,00
0204002 EDUCAÇÃO INFANTIL
020402123650003 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO
0204021236500032.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
339030- Material de consumo – O.FNDE ...................................................19.937,59
Art. 2° - Os recursos para abertura de crédito mencionado no artigo primeiro são provenientes de estimativa de

excesso de arrecadação na rubrica: 24210200 Transferências de Recursos Destinados a Programa da Educação
O.FNDE.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da mata 14 de fevereiro de 2014

BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 03/2014
“Dispõe sobre a abertura de crédito especial”
A Câmara municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito municipal Sanciono a seguinte lei:
Art.1°- Fica autorizada a abertura de crédito especial, no corrente exercício, no valor de R$ 129.484,96 (cento e

vinte nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), assim discriminado:
02- PREFEITURA MUNICIPAL
0205- Secretaria Municipal de Saúde
020501- Fundo Municipal de Saúde
02050110- Saúde
020501101220001- Apoio Administrativo
0205011012200011.010- Construção e Ampliação de Unidade de Saúde
449051- Obras e Instalações – ICPAS ........................................................129.484,96
Art. 2°- Os recursos para abertura do crédito mencionado no artigo primeiro serão provenientes do excesso de

arrecadação de recursos recebidos do ministério da Saúde, conforme Portaria n° 3164/2011.
Art.3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Art.4°- Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da mata 14 de fevereiro de 2014

BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

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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O atendimento passa de dois para cinco dias por semana

O atendimento aos pacientes que
necessitam de Fisioterapia em Tocos do
Moji foi ampliado em 2014. O prefeito
Toninho Rodrigues, atento as
necessidades da população, percebeu que
somente dois dias por semana não daria
para atender a demanda e não mediu
esforços, para que o atendimento fosse
todos os dias da semana e segundo ele,
“Graças a Deus, com muita  luta
conseguimos mais este benefício de suma
importância  para nossa população,
aperfeiçoando ainda mais nossa Saúde
Pública, a qual sempre investimos com
todo carinho, para oferecer o melhor aos
nossos munícipes”.

Agora, o atendimento é de segunda a
sexta-feira, com equipamentos modernos,

das 8h às 17h e por dois excelentes
profissionais que dão total atenção e
dedicação aos pacientes, pacientes estes
que demonstram satisfação no
atendimento. Os profissionais atualmente
responsáveis em Tocos do Moji são a
Fisioterapeuta, Dra. Josy Cristiane dos
Santos e o Fisioterapeuta, Dr. Luiz
Henrique de Carvalho Mello.

Para desenvolver esse trabalho
importante, o Centro de Fisioterapia
conta com os seguintes equipamentos:
Ultra-som; TENS; FES; Diadinâmica;
Laser; Turbilhão; Corrente-russa;
Haltéres; Caneleiras; Thera-Bands; Infra-
vermelho; Tatame; Bola-Suíça; Espaldar;
Paralela; Balancing; Bicicleta; Ondas-
Curtas  e Cama-Elástica.

Pacientes durante o tratamento

Alguns equipamentos utilizados em Tocos do Moji

Fisioterapeutas Dra. Josy Cristiane dos Santos e Dr. Luiz Henrique Carvalho Mello

Anuncie no Jornal Tribuna Popular

Prefeitura de Tocos do Moji amplia atendimento de Fisioterapia no Município


