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*Consult e regulament o na loja

Compromisso da Ipê no Mês de Abril.
Traga seu orçamento de laje e

 garantimos melhores preços!!!*

Grande promoção da
SEMANA SANTA.

Toda linha de churrasqueiras,
espetos, grill e demais acessórios

com 20% de desconto.

TRIBUNA POPULAR ESTÁ
EM NOVO ENDEREÇO:

RUA CÂNDIDO LAMY, 181
CENTRO - BORDA DA MATA - MG

Novo paisagismo nas Praças do Cervo
e Sertãozinho em Borda da Mata

Distrito do Sertãozinho Distrito do CervoPágina 3

Um quilômetro de estrada
rural está sendo calçada pela
Prefeitura entre o Distrito dos

Fernandes e Tocos do Moji

A Prefeitura de Tocos do Moji está fazendo esse calçamento
 com recursos próprios e serão 7.000 m²

Página 8

Prefeitura de Bom Repouso
recebe mais uma ambulância

Nova Ambulância de Bom Repouso
Página 4

13ª Trilha da
Torre em Tocos
do Moji reúne

mais de 700
pilotos

Momento da Largada

Página 5
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2015

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 30
Fevereiro              16 -27
Março                   13 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    14 - 31
  Junho                 15 - 30
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  Agosto                14 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 30
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   11
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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

Prefeitura de Borda da Mata promove
mutirão de limpeza contra a dengue

em todos os bairros do município
O Departamento de Obras e a

Secretaria de Saúde de Borda da Mata
realizam mutirão de limpeza com a
colaboração de toda a população para
combater a dengue e acabar com o mos-
quito transmissor da doença.

Com o intuito de eliminar todos os
materiais que acumulam água, cada
semana um bairro do município vai
receber o mutirão.

Nos dias 18 e 19 de março, Bairro
Santa Cruz. Dias 25 e 26 de março foi

no Bairro São Benedito. O mutirão
acontece até junho.

02 e 03 de abril – Bairro Santa
Terezinha

07 e 08 de abril – Bairro Santa Rita
15 e 16 de abril – Bairro São Fran-

cisco
22 e 23 de abril – Bairro Nova Borda
29 e 30 de abril – Bairro N. S. Fátima

e Morada do Sol
06 e 07 de maio – Bairro Santo Antônio
13 e 14 de maio – Bairro São Judas

20  e  21  de  maio  – Ba irro N. S.
Aparecida

27 e  28 de maio – Ce ntro
03  e 04  de  junho  –  Ba irro Santa

Edwiges
P ar a que  o  re s u l t ado  s ej a

alcançado e todos os focos da den-
gue  e l im i na do s , to dos  de ve m
ajudar. É dever da população manter
os qu intais sempre limpos e l ivres
de objetos que possam acumular
água.

Equipes de Borda da Mata participam de amistoso
de handebol no Colégio São José em Pouso Alegre

Duas equipes de Borda da Mata, uma do módulo I (atletas nascidos em 2000 e 2001) e outra módulo II (atletas
nascidos em 1999, 1998, 1997) participaram de jogos amistosos de handebol contra times do Colégio São José em

Pouso Alegre. Os jogos foram disputados no Colégio.
 Acompanhados dos professores de Educação Física Regina Moreira e Antônio Salgado, os atletas jogaram na

quinta-feira, 12/03/2015. A equipe módulo II venceu o amistoso.

Prefeitura realiza plantio de
ameixas e guanandis para

substituir pinheiros
retirados no terreno do Asilo

Os pinheiros retirados no terreno
do Lar Monsenhor Pedro Cintra em
Borda da Mata por determinação do
Ministér io  Público  estão  sendo
subst i tu ídos po r ameixas e
guanandis. De acordo com o prefeito

Edmundo Silva Junior, a escolha foi
fei ta para estimu lar a presença de
pássaros, po is o s guanandis são
árvores preferidas de algumas aves
para confecção de ninhos e a ameixa
fornece alimentos.

Plantio das
árvores no
terreno do

Asilo

Beneficiários do Bolsa Família
em Borda da Mata devem

procuram Departamento de
Assistência Social para
atualização de cadastro

As famílias que recebem o benefício do
Programa Bolsa Família devem

comparecer ao Departamento de
Assistência Social para atualização

cadastral do Programa Bolsa Família,
munidas de documentos pessoais, com

urgência. O horário de atendimento é das
11h às 17h. O Departamento fica na Rua

Eduardo Amaral, 525, Centro.

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.

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

Pneus recolhidos durante do Mutirão de limpeza contra a Dengue
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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

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

Praças centrais nos distritos Cervo e Sertãozinho em Borda da Mata recebem jardinagem
O novo projeto de paisagismo
para as praças dos distritos
Cervo e Sertãozinho em
Borda da Mata foi executado
e deixou os locais muito mais
agradáveis aos moradores dos
respectivos locais. Para
finalização das obras, falta a
colocação de iluminação e
bancos.

Sert
ãozin

ho

Cerv
o
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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

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

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMBUÍ-MG. Edital para
registro de desmembramento. 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 desmembramento
dentro do Loteamento denominado de: “CONJUNTO HABITACIONAL
VER. LUIZ BATISTA DA COSTA”, para fins residenciais e comerciais, com
as seguintes características: A área à ser desmembrada, esta localizada na
Rua A, no Bairro N. Sra. do Rosário, no município de Bom Repouso/MG,
com área total de 3.910,16 m², a ser desmembrado em 02 (duas) quadras,
perfazendo um total de 07 (sete) lotes com área total das quadras de 1.710,00
m², área destinadas às ruas de 1.290,00 m², áreas verdes de 420,00 m² e
490,16 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-35.247, Fls.
001, Livro 02, em 20/10/2014, com área total de 3.910,16 m² com as seguintes
confrontações: Rua A, B e D do C. H. Ver. Luiz Batista da Costa, Loteamento
Benedito Brandão Andrade e João Batista Roque; 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. Os lotes destinam-se a
zona residencial e comercial urbana e foi aprovado pela Prefeitura Municipal
de Bom Repouso conforme Decreto n.º 393/2015, de 29 de janeiro de 2015,
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.

Igreja Assembleia de Deus e equipe Àudio
Vox realizam “Encontro Rosa” no Clube

Literário de Bom Repouso para comemorar
o Dia Internacional da Mulher

No dia Dia Internacional da Mulher, em
Bom Repouso, a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, juntamente com a
equipe da Áudio Vox,  organizou um
encontro, denominado, “Encontro Rosa”
no Clube Literário e Recreativo da cidade,
quando houve uma palestra da médica Dra.

Sirlene de Borda da Mata. “Fui convidada
â fazer a sonorização e participar do Primeiro
Encontro Rosa no Clube Literário de Bom
Repouso. Pra mim foi muito mais do que
um encontro de muitas mulheres, me
surpreendi muito com uma palestra feita pela
Dr Sirlene de Borda da Mata. Sem

explicação,  as palavras que foram ditas por
ela, aprendi muito, e sem falar da equipe
organizadora que não mediu esforços para
que este evento fosse um sucesso.
Parabéns, foi uma experiência aprender e
se divertir muito no dia das Mulheres” diz
Débora Andrade, da Áudio Vox.

Fotos:Débora Andrade

“Encontro
Rosa” em Bom
Repouso, em
comemoração ao
Dia
Internacional
da Mulher

Prefeitura de Bom Repouso
recebe mais uma ambulância

O município de Bom Repouso recebeu neste
mês de março mais uma ambulância. Trata-se de
uma Fiorino, que servirá para melhorar ainda mais
o transporte de pacientes no município, dando
mais segurança e conforto aos pacientes.

Fotos: Éderson Santos

CH A LTO FAL A NTES
Consertos e Reformas de

 ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49

Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

No dia 26 de
março, quem
comemorou

aniversário foi a
garota Ana Lívia,

de Borda da Mata.
Parabéns!!!

Aniversário
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13ª Trilha da Torre em Tocos do Moji reúne mais de 700 pilotos
O relevo montanhoso do Município de

Tocos do Moji se constitui espaço
perfei to para a prática de esportes
radicais. Pensando no aquecimento do
comércio local, além de vários outros
benefícios, mais uma vez apostamos na
realização da 13ª Trilha da Torre a qual se
realizou dentro da maior tranquilidade;
onde motos, moradores e visitantes
puderam conviver de maneira
harmoniosa. Às vezes o barulho feito, e a
fama de algo, nem sempre corresponde à

verdadeira realidade. Mas tal alarde
serviu de ponto positivo, transformando-
se em fonte de organização devido à
importância que esta sempre ocupou na
atual gestão pública do município de
Tocos do Moji. Organização esta
desvelada num evento cheio de sucesso.

14 e 15 de março, datas que poderiam
marcar apenas mais um fim de semana
corriqueiro para a população de Tocos e
que, no entanto se trans formaram em dias
especiais. O sábado 14/03, foi marcado

pela contagiante alegria ao som de muita
música com a Dupla Breno e Morais e a
irreverência da Cantora Ediana Maskaro
e Banda. Antes da Apresentação da
cantora Ediana, o Prefeito Toninho
Rodrigues subiu ao Palco e juntamente
com a Equipe (Coro de Rato Off  Hoad,
composta pelo Bugalu, Sandrão, Zambiro
e Adalberto) deram as boas vindas aos
moradores e visitantes, agradecendo a
presença de todos.  Já no domingo 15/03,
por volta das 10h da manhã, sob a benção

do  pároco Pe. José Aparecido, os
corações aceleraram no ritmo alucinante
daqueles que acreditam que na vida
existe espaço para todos os tipos de
esportes. Sobre motos, encontravam-se
jovens, pais de família e idosos;
buscando mostrar o valor de se celebrar
a vida enquanto ainda é tempo,
contagiando a população numa largada
emocionante.

O evento foi encerrado com um
delicioso almoço de confraternização no

Poliesportivo Municipal, cujo cardápio
principal era “porco no rolete”,
celebrando a vitória dos otimistas diante
da vida, por tanto merecedores de
confiança.  Agradecemos o apoio da
Polícia Militar, Prefeitura e Câmara
Municipal de Tocos do Moji. Ano que
vem tem mais se Deus assim permitir.

Obs: total de inscrições;  mais  de 700
Motos percorrendo um total de 40 km
por estradas e trilhas do Município.

 Vanderlei Carlos da Silva

Alguns momentos da Trilha da Torre em Tocos do Moji
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DIRETO DA POLÍCIA
PM Cristiano

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Dr. Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurigião Dentista
CROMG 19.608

Consultório:  Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
 Galeria Alvagê - Centro - Borda da Mata - MG

Tel.:(35)3445-1884
Atendemos à noite.

Médica do Centro de Saúde de Borda da Mata
relata caso de melhora progressiva de paciente

A médica cardiologista, Nadja Sotera
Natividade, atende em Borda da Mata
há um ano  e neste período ,
acompanhou a paciente Maria Cícera,
de 55 anos, portadora de diabetes e
pressão alta. Diante da gravidade dos
sintomas, foi necessário substituir
remédios e a ajustar a correta realização
de dieta e exercícios po r parte da
paciente.

O relato da médica evidencia o
sucesso  do  t ratamento  quando o
paciente part icipa ativamente da
proposta de recuperação. Segundo
Nadja, “no dia 18/04/2014, a paciente
contou do uso diário de insulina por
conta da diabetes, e remédios para

pressão  al ta, os quais causavam
tontu ra e po r isso , a paciente
interrompeu o uso dos remédios por
conta própria”.

Com alterações no tratamento, a
doutora resolveu diminuir a insulina e
prescreveu dois remédios para pressão
alta, além de dieta balanceada e
caminhada cinco vezes por semana
durante uma hora por dia. 30 dias após
a consulta, a paciente retornou com
pressão controlada e a glicemia quase
controlada. Foi então que a médica
receitou mais um medicamento para
substituir de vez o tratamento com
insulina.

Na última consulta, dia 12/12/2014, a

paciente retornou ao Centro de Saúde, e de
acordo com a médica estava “com pressão
ótima, sem formigamentos ou tonturas e
com a diabetes enfim controlada.
Atualmente, faz o uso de cinco comprimidos
para diabetes e três comprimidos para
pressão.” O resultado foi um bom controle
da pressão  arterial e da diabetes com o uso
correto dos medicamentos e a aderência a
dieta e ao exercício.

Para Maria Cícera, o resultado deste
tratamento é considerado um milagre e afirma
“da insulina que eu tomava, eu ainda
guardei um pouquinho para levar até o
Santuário de Aparecida em Aparecida/SP
em sinal de agradecimento pela minha
saúde.”

Dra. Nadja Sotera Natividade e a paciente Maria Cícera

Unidades Básicas de Saúde em Borda
da Mata sofrem ataques de vandalismo

As Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Monsenhor Pedro Cintra (Centro) e do
bairro Santa Rita em Borda da Mata
foram depredadas por vândalos na
primeira semana de março de 2015. Na
UBS Monsenhor Pedro Cintra, é a
segunda vez que uma ocorrência desta

é registrada, a primeira foi no Carnaval
e de novo no mês de março. Na Santa
Rita, os vidros foram quebrados e
ainda houve tentativa de adentrar o
local, segundo evidências.

A Administração acionou a Polícia
Militar para registrar a ocorrência.

Além disso , medidas estão sendo
tomadas para descobrir os autores e
puni-los, pois depredar patrimônio
público é crime, além de dar prejuízo
para toda a população porque o bem é
de uso  comum a todos os
bordamatenses.

O jornal TRIBUNA POPULAR, ao
completar 18 anos de circulação, além

de estar em novo endereço: Rua Cândido
Lamy, 181, ainda reformulou

totalmente seu site, dando novo
visual, com mais facilidade de acesso e
deixando-o com uma aparência bastante

agradável. Vale a pena conferir:
www.tribunabm.com.br

Cidadão deixa carro aberto
ao pagar conta em uma

agropecuária e ladrão furta
150 reais do interior do veículo

Neste mês de março, compareceu no
Pelotão da Polícia Militar de Borda da
Mata, um senhor, relatando que
estacionou seu automóvel  na Rua
Eduardo Amaral, centro, em frente a uma
agropecuária, deixando o veiculo aberto,
foi pagar uma conta e ao retornar notou
que a quantia de R$150,00 que estava
no interior do veiculo fora furtado. A

ví tima informou que veri ficou as
câmeras do referido estabelecimento
onde mostra a ação do criminoso, porem
não foi possível ver nitidamente as
características do autor, apenas que ele
é de cor negra e trajava bermuda cor
cinza e blusa clara ou rosa. Diante das
informações foi realizado rastreamento,
porém  sem êxito.

Homem de 57 anos é encontrado
m o rt o  n o  b a i rro  S a n t a

C r u z  e m  B o rd a  d a  M a t a
Também neste mês, a PM foi acionada a

comparecer no bairro Santa Cruz, onde
segundo informação, um cidadão de 57
anos  estava em óbito. Ao chegar ao local,
a Polícia deparou com o homem em
decúbito ventral sem os sinais vitais e sem
sinais de violência. Em contato com as
testemunhas qualificadas, estas relataram

que são sobrinhos da vítima e que seu tio
fazia uso contínuo de bebida alcoólica
(aguardente) e que foi visto com vida por
volta de 17h do dia anterior. Foi realizado
contato com o perito de plantão, o qual
compareceu ao local e realizou os trabalhos
de praxe liberando o corpo em seguida para
a Funerária Sefex, acionada pela família.

“Cidadão que aceita
corrupção, não  é cristão”

Papa Francisco

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Vandalismo em
duas Unidades
Básicas de Saúde
em Borda da Mata
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Proposição de Lei nº 32/2014
“Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo

a seguinte Lei:
Art.1º - Ficam criados os cargos de provimento efetivo discriminados no Anexo I dessa Lei.
Art.2º - Ficam criados os níveis de vencimento dos cargos efetivos conforme Anexo II dessa

Lei.
Art.3º - Ficam definidas as atribuições dos cargos dos cargos efetivos conforme Anexo III

dessa Lei.
Art.4 – A jornada de trabalho sob regime de plantão será regulamentada por meio de Decreto

do Executivo Municipal.
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 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art.6º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 07 de outubro de 2014.

Publicações da Câmara
Municipal de Borda da Mata

ANEXO III
Des crição  das atribui ções dos car gos

efetivos
Cargo: Médico do Trabalho
Requisito  para Invest idura:  Super ior

completo em Medicina com especialização em
medicina do trabalho.

Atribuições:
I. Realizar exames pré-admissionais

de candidatos à ocupação de cargos;
II. proceder  a realização de exame

médico para constatação ou não de doenças
profissionais;

III. executar atendimento de urgência
em casos de acidentes de trabalho ou alteração
aguda de saúde, orientando encaminhando e/
ou executando a terapêutica adequada;

IV. propor medidas que visem maior
segurança do trabalho e a correção de fatores
nocivos à higiene ambiental;

V. realizar estudos sobre a relação
trabalho-doença e, a partir dos resultados,
propor medidas para que o trabalho passe a
ser um fator de equilíbrio;

VI. prestar esclarecimento sobre laudos
médicos;

VII. requisitar analisar e interpretar os
res ultado s dos exames  e diagnósti cos
complementares;

VIII. classificar os graus de insalubridade
ou periculosidade no trabalho para tomar as
providências cabíveis;

IX.  esc larece r e or ientar  os
trabalhado res quanto ao diagnóstic o e
prescrição de medicamentos;

X. emi tir laudos parece res so bre
assuntos de sua área de competência;

XI. apresentar relatórios periódicos de
suas atividades;

XII. realizar estudos em inquéritos sobre
os níveis de saúde do trabalhador e sugerir
medidas;

XIII. guardar s igilo das atividades
inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecime nto do  super ior hi erárquico
info rmaçõe s ou notícias  de interess e do
serviço público ou part icular  que possa
interferir no regular andamento do serviço
público;

XIV. executar outras tarefas da mesma
natureza ou nível de complexidade associadas
ao cargo. Cargo: Enfermeiro na Vigilância
em Saúde

Requisitos de investidura: Curso superior em
Enfe rmagem com r egistr o no ó rgão
competente

Atribuições:
I.  Ge rar no tificação vi a sist ema

informatizado (E-saúde /Módulo Vigilância)
conforme agravo;

II.  preencher corretamente a ficha de
investigação conforme agravos;

III.  ac ompanhar os casos que
demandem investigação, conforme protocolo
do MS/SMS, faze ndo o s devi dos
encaminhamentos, respeitando o prazo de
encerramento das fichas;

IV.  realizar consulta de enfermagem,
enfocando medidas preventivas, adesão ao

V.  tratamento, estabelecimento de
vínculo, entre outros;

VI.  pro gramar  e/ou realizar vis ita
domiciliar ou busca ativa quando necessário;

VII.  preencher o roteiro de investigação
de óbito infantil/materno respeitando o prazo
estabelecido;

VIII.  organizar o processo de trabalho
da epidemiologia nas Unidades de Saúde de
forma que todos os servidores tenham acesso
às fichas de investigação, informes, notas
técnicas, entre outros;

IX.  capacit ar a equipe, mantendo-a
atualizada;

X.  participar da análise de dados para
cons trução  do pe rfil e pidemi ológic o do
Município;

XI.  realizar práticas de educação em
saúde nas escolas, creches, igrejas, empresas e
demais instituições;

XII.  participar na atual ização  do
Sis tema de Info rmação de Agravos  de
Notificação – SINAN;

XIII.  par ticipar da análise  de óbitos
materno infantil;

XIV.  monitorar o fluxo de Declaração
de Nascidos Vivos (DNV’s);

XV.  supervisionar o preenchimento de
relatórios mensais, conforme demanda de

agravos específicos (tuberculose, hanseníase,
pedido de vacinas), de acordo com protocolo;

XVI.  analisar, corrigir, digitar e encerrar
as fichas epidemiológicas encaminhadas pelas
Unidades de Saúde;

XVII.  realizar coleta de material em casos
específicos;

XVIII.  averiguar condições  de
armazenamento, conservação, manipulação,
distribuição e transporte dos imunobiológicos
nos casos de visita técnica;

XIX.  realizar bloqueio para contatos de
meningite, coqueluche conforme protocolo;

XX.  re alizar  inve stigaç ão,
monitoramento e encerramento de casos de
surtos.

ATRIBUIÇÕES DO (A) ENFERMEIRO
(A) NA IMUNIZAÇÃO

XXI. Verificar as condições da sala de
vacinação no início do turno;

XXII. Ave riguar condições  de
armazenamento, conservação, manipulação,
distribuição e transporte dos imunobiológicos;

XXIII. Programar e monitorar a limpeza
da geladeira de imunobiológicos;

XXIV. Supervisionar, orientar e treinar
tecnicamente a equipe;

XXV. Providenciar a transferência dos
imunobiológicos para outro equipamento, no
caso de falta de energia elétrica não programada
e com previsão de retorno prolongado ;

XXVI. Supervisionar o controle de estoque
e o pedido mensal de imunobiológicos, agulhas
e seringas;

XXVII. Administrar imunobiológicos, se
necessário;

XXVIII. Acompanhar  a vis ita
técnica da Central de Vacinas;

XXIX. Esclarecer dúvidas dos usuários
quanto ao esquema vacinal e possíveis eventos
adversos pós-vacina;

XXX. Registrar, atualizar e resgatar as
doses de vacinas em prontuário eletrônico e
carteira vacinal;

XXXI. Identificar eventos adversos pós-
vacinal, prestar atendimento imediato, fazer
os encaminhamentos necessários e notificar.

ATRIBUIÇÕES DO (A) ENFERMEIRO
(A) NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

XXXII.Ger ar not ificaç ão vi a sist ema
informatizado (SINAN) conforme agravo;

XXXIII. Preencher corretamente
a ficha de investigação conforme agravos;

XXXIV. Notificar o serviço de
vigi lância epide miológica da SRS
imediatame nte no s caso s de agravos  de
notificação imediata, que demandam medidas
ou ações de prevenção, diagnóstico e controle
em curto prazo;

XXXV. Identificar as doenças transmissíveis
e não transmissíveis, conhecendo o perfil
epidemiológico;

XXXVI. Realizar coleta de
exames imediatamente ou agendar o mais
breve possível conforme protocolo;

XXXVII. Supervisionar, orientar
equipe sobre o fluxo de encaminhamento de
amostras e preencher a requisição via Gerência
de Ambient e Labo ratori al (GAL) par a os
exames encaminhados ao Laboratório Central
do Estado (LACEN);

XXXVIII. Acompanhar os casos que
demandem investigação, conforme protocolo
do MS/SMS, faze ndo o s devi dos
encaminhamentos, respeitando o prazo de
encerramento das fichas;

XXXIX. Real izar c onsult a de
enfermagem, enfocando medidas preventivas,
adesão ao tratamento, estabelecimento de
vínculo, entre outros;

XL. Pro gramar  e/ou realizar vis ita
domiciliar ou busca ativa quando necessário;

XLI. Preencher o roteiro de investigação
de óbito infantil/materno respeitando o prazo
estabelecido;

XLII. Organizar o processo de trabalho
da epidemiologia na UBS de forma que todos
os servidores tenham acesso às fichas de
investigação, informes, notas técnicas, entre
outros;

XLIII. Capacitar  a equipe, mantendo-a
atualizada;

XLIV. Participar da análise de dados para
construção do perfil epidemiológico da SMS;

XLV. Realizar práticas de educação em
saúde nas escolas, creches, igrejas, empresas e
demais instituições;

XLVI. Participar na atualização do Sistema

de Informação de Agravos de Notificação –
SINAN; Participar da análise de óbitos materno
infantil;

XLVII. Monitorar o fluxo de Declaração
de Nascidos Vivo (DNV) e Declaração de Óbito
(DO)  da SMS respeitando prazo de
encaminhamento ao serviço de epidemiologia
da SRS;

XLVIII. Monitorar  crianças
menores de um ano e gestantes atendidas na
SMS;

XLIX. Supervisionar o preenchimento de
relatórios mensais, conforme demanda de
agravos específicos (tuberculose, hanseníase,
pedido de vacinas), de acordo com protocolo;

L. Executar, supervisionar e avaliar as
ações do PFVS (Promoção à Saúde, Vigilância
Epidemioló gica, Vigilância Ambient al,
Vigilância da Situação de Saúde, Saúde do
Trabalhador e Vigilância Sanitária);

LI. Realizar e supervisionar práticas de
educação em saúde nas escolas, creches, igrejas,
empresas e demais instituições;

LII. Par ticipar na organização  de
eventos/campanhas;

LIII. Colaborar na territorialização e no
mapeamento da área de abrangência;

LIV. Col aborar  na identif icação  de
vulnerabilidades e riscos;

LV. Denunciar irregularidades
identificadas;

LVI. Participar em ações de saúde em
conjunto com os profissionais da Vigilância
Sanitária;

LVII. Part icipar  de re uniões  técni cas
quando necessário.

Cargo: Enfermeiro do Pronto Atendimento
Requisitos de investidura: Curso superior em

Enfe rmagem com r egistr o no ó rgão
competente

Atribuições:
I. Part icipar  do pr ocesso  de

elaboração do planejamento, organização,
execução, avaliação e regulação dos serviços
de saúde do Pronto Aendimento;

II. cumprir o s prot ocolos  clíni cos
instituídos pelo Município;

III. planejar, organizar e coordenar os
serviços de enfermagem e de suas atividades
técnicas e auxiliares no Pronto Atendimento;

IV. participar, articulado, com equipe
multiprofissional, de programas e atividades
de e ducação  em saúde e humanização do
atendimento visando à melhoria de saúde do
indivíduo, da família e da população em geral;

V. realizar consultas de enfermagem;
VI. realizar cuidados de enfermagem de

maio r complexidade téc nica, que exijam
conhecimentos científicos adequados e que
demandem capac idade de tomar dec isões
imediatas;

VII. pre screve r medicamentos
previamente estabelecidos em programas de
saúde pública e em protocolos aprovadas pela
instituição de saúde;

VIII. pres tar cuidados direto s de
Enfermagem a pacientes com risco de morte;

IX. acompanhar  o transport e do
paciente com risco de morte até um serviço
de maior complexidade, em conjunto com o
médico, quando necessário;

X. investigar os c asos de eventos
inusitados e de doenças de notificação em
situações especiais;

XI. pre venir e real izar o  contr ole
sistemático da infecção hospitalar, inclusive
como membro das respectivas comissões;

XII. participar da elaboração de medidas
de prevenção e controle sistemático de danos
que possam ser causados aos pacientes durante
a assistência de Enfermagem;

XIII. par ticipar na e labor ação e  na
operacionalização do sistema de referência e
contra referência do paciente nos diferentes
níveis de atenção à saúde;

XIV. part icipar  dos pr ogramas de
treinamento e aprimoramento de pessoal de
saúde, parti cularmente nos programas de
educação continuada;

XV. participar nos programas de higiene
e segurança do trabalho e de prevenção de
acidentes e de doenças profissionais e do
trabalho;

XVI. efetuar estudos sobre as condições
de segurança e periculosidade do trabalho dos
servidores , real izando visitas a fi m de
ide ntific ar nec essidades no  campo  da
segurança, higiene e melhoria das condições
de trabalho;

XVII. analisar e int erpre tar dados
est atísti cos de  acidentes e doenças
profissionais;

XVIII. assessorar a Comissão Interna de
Prevenção e Acidente do Trabalho;

XIX. orientar os servidores sobre o uso
de roupas e material adequado ao tipo de
trabalho;

XX. par ticipar dos programas e nas
atividades de assistência integral à saúde
individual e de  grupos específic os,
particularmente daqueles prioritários e de alto
risco;

XXI. prestar assistência de Enfermagem
à gestante, parturiente, puérpura e ao recém-
nascido atendidos no Pronto Atendimento;

XXII. acompanhar a evolução do trabalho
de parto;

XXIII. identificar as distócias obstétricas e
tomar as providências até a chegada do médico;

XXIV.  or ientar  o pacient e em alta
hospitalar, recomendando cuidados a serem
tomados a fim de evitar nova internação;

XXV. executar a assistência obstétrica e
execução do parto sem distócia na ausência
do médico;

XXVI. recomendar medidas preventivas
para o controle de agravos de notificação
compulsória;

XXVII.codificar e investigar declarações de
óbito de acordo com CID;

XXVIII. participar de auditorias e
sindicâncias quando solicitado;

XXIX. par ticipar das  atividades  de
treinamento e aprimoramento, nos programas
de educação permanente;

XXX. orientar e zelar pela preservação e
guarda do s equi pament os, aparelho s e
instrumentais utilizados em sua especialidade,
observando a sua correta utilização;

XXXI. par ticipar das  atividades  de
planejamento da Prefeitura, principalmente
às relacionadas com orçamento na área de
saúde, assessorando a elaboração das propostas
orçamentárias anuais, dos planos plurianuais
de investimentos e de programas, projetos e
ações voltadas para a área;

XXXII.participar na montagem de unidades
e serviços, de acordo com as normas técnicas;

XXXIII. acompanhar a execução
do orçamento anual, verificando dotações,
analisando empenhos  e acompanhando os
processos de despesa até sua liquidação;

XXXIV. participar das atividades
da auditoria interna da Prefeitura, no âmbito
da saúde, verificando as despesas, sua legalidade,

suge rindo alternativas  e analisando as
aplicações previstas na legislação;

XXXV. cont rolar,  regis trando  em li vro
próprio, a utilização de psicotrópicos pelos
pacientes a fim de evitar o uso indevido;

XXXVI. utilizar equipamentos de
proteção individual conforme preconizado
pela ANVISA;

XXXVII. orientar os servidores que
o auxiliam na execução de tarefas típicas do
cargo;

XXXVIII. exec utar outras
atribuições afins.

Cargo: Fiscal de Tributos Municipais
Requisito  para Invest idura:  Super ior

completo e m Dire ito, Adminis tração  ou
Contabilidade.

Atribuições Típicas:
I. examinar os pedidos de inscrição

nos cadastros municipais;
II. mante r atualizados e completos

referidos cadastros;
III. examinar pedidos de impressão e

util ização  de do cumento s fisc ais de  uso
obrigatório;

IV. efetuar o levantamento de campo
e vistorias fiscais;

V. anal isar document os fis cais
apresentados pelos contribuintes com vistas à
homologação dos lançamentos;

VI. manter atualizados os dossiês dos
contribuintes;

VII. elaborar análises comparativas dos
contribuintes, buscando identificar possíveis
evasões de receita;

VIII. est udar indicadores  de
comportame ntos dos contribui ntes para
orientar a ação fiscal externa;

IX. realizar levantamentos fiscais junto
a contribuintes, elaborar relatórios pertinentes
e lavrar o s atos  cabíve is: no tificação,
intimação e autos de infração e apreensão;

X. orientar contribuintes quanto às
suas obrigações;

XI. informar processos fiscais;
XII. orientar os servidores que auxiliem

na execução de  suas atribuições típicas;
XIII. executar outras tarefas afins.
Cargo: Técnico de Segurança Trabalho
Requisitos de investidura: Curso técnico em

segurança do trabalho.
Atribuições:
I. Promover inspeções nos locais de

trabalho, identificando condições perigosas,
tomando todas as providências necessárias
para eliminar as situações de riscos, bem como
treinar e conscientizar os funcionários quanto
a atitudes de segurança no trabalho;

II. preparar programas de treinamento
sobr e segurança do trabalho,  incluindo
programas de conscientização e divulgação de
normas de segurança, visando  ao
desenvolvimento de uma atitude preventiva
nos funcio nários  quant o à se guranç a do
trabalho;

III. det erminar a utilização pelo
trabalhador dos equipamentos de proteção
individual (EPI), bem como indicar e
inspecionar equipamentos de proteção contra
incê ndio, quando  as co ndiçõe s assi m o
exigirem, visando à redução do s riscos à
segurança e integridade física do trabalhador;

IV. colaborar nos pr ojetos  de
modificações prediais ou novas instalações do
Pode r Exec utivo,  visando a c riação  de
condições mais seguras no trabalho;

V. pesquisar e analisar as causas de
doe nças o cupaci onais  e as condiç ões
ambientais em que ocorreram, tomando as
providências exigidas em lei, visando evitar
sua reinci dência, bem como c orrigi r as
condições insalubres c ausado ras de ssas
doenças;

VI. promover campanhas, palestras e
outras formas de treinamento com o objetivo
de divulgar as normas de segurança e higiene
do t rabalho, bem como para i nformar e
conscientizar o trabalhador sobre atividades
insalubres, perigosas e penosas, fazendo o
acompanhamento e avaliação das atividades
de treinamento e divulgação;

VII. dis tribui r os e quipamentos  de
proteção individual (EPI), bem como indicar
e inspecio nar equipame ntos de prot eção
contra incêndio, quando as condições assim o
exigirem, visando à redução do s riscos à
segurança e integridade física do trabalhador;

VIII. col aborar  com a CIPA em s eus
programas, estudando  suas observações e
proposiçõe s, vis ando a adotar soluções
cor retivas e prevent ivas de aci dentes  do
trabalho;

IX. levantar e estudar estatísticas de
acidentes do trabalho, doenças profissionais e

do trabalho, analisando suas causas e gravidade,
visando a adoção de medidas preventivas;

X. preparar pr ogramas de
treinamento, admissional e de rotina, sobre
segurança do trabalho, incluindo programas
de conscientização e divulgação de normas e
proc edimentos de  segur ança, visando ao
desenvolvimento de uma atitude preventiva
nos funcio nários  quant o à se guranç a do
trabalho;

XI. prestar apoio à SIPAT, organizando
as atividades e recursos necessários;

XII. aval iar os c asos de  acident e do
trabalho, acompanhando o acidentado para
recebimento de atendimento médico adequado.

Cargo : Fiscal de Posturas
Requisito para Investidura: Ensino médio

completo.
Atribuições Típicas:
I. tomar todas as pr ovidências

pertinentes à violação das normas e posturas
municipais e da legislação urbanística;

II. coli gir, e xaminar, sel ecionar e
preparar elementos necessários à execução da
fiscalização externa;

III. emitir notificações e lavrar Autos
de Infração e Imposição de Multa e  de
Apre ensão,  cient ificando for malmente o
infrator, bem como requisitar o auxilio de
força pública ou requerer ordem judicial,
quando indispensável à real ização  de
diligências ou inspeções;

IV. manter a chefia permanentemente
inf ormada a re speito  das i rregularidades
encontradas, mediante a emissão de relatórios
periódicos de atividades;

V. a fiscalização de normas municipais,
estaduais ou federais repassadas ao município
mediante convênios, relaci onadas  ao
zoneamento, urbanização, meio ambiente,
direitos e defesa do consumidor, transportes,
edilícias e de posturas em geral e aquelas
atividades de fiscalização relacionadas ao poder
de polícia administrativa;

VI. solicitar, à Diretoria competente,
a vi storia de obras que lhe pareçam em
desacordo com as normas vigentes; e

VII. desempenhar outras atividades que
vierem a ser determinadas pela Administração
Municipal.

VIII. aco mpanhamento e fis calização
das feiras livres, verificando o cumprimento
das normas relativas a localização, instalação,
horário e organização;

IX. inspecionar e fiscalizar a realização
de eventos e o comércio ambulante;

X. receber e conferir as mercadorias
apre endidas e ar mazená-las e m depó sito
público, restit uindo -as, mediant e o
cumprimento das exigências da lei, inclusive
com o pagamento do imposto e das multas
devidas, se for o caso;

XI. embargar,  inter ditar  e lac rar
eventos irregulares;

XII. verificar o horário de fechamento
e abertura do comércio em geral, e de outros
estabelecimentos;

XIII. efe tuar vistor ia pr évia para
concessão de inscrição municipal e alvarás;

XIV. embargar,  inter ditar  e lac rar
estabelecimentos comerciais, industriais e de
prestação de serviços;

XV. executar outras tarefas afins.
Car go: Re cepcio nista do Pro nto

Atendimento
Requisitos para investidura: Ensino médio

completo
Atribuições:
I. Recepcionar o público, solucionando

pequenos problemas ou dificuldades que
estiverem ao seu alcance, prestando  as
informações e encaminhando-os aos órgãos
competentes;

II. atender chamadas telefônicas
prestando informações e anotando recados;

III. registrar as visitas e os telefonemas
atendidos, anotando dados pessoais para
possibilitar o controle dos atendimentos diários;

IV.  afixar avisos, editais e outros
informes de interesse público;

V. receber e encaminhar sugestões e
reclamações das pessoas que atender;

VI.  digitar expedientes simples;
VII. receber recados e/ou

correspondências
VIII.  agendamento de consultas;

organizar, confeccionar e arquivar fichas de
consultas,

IX.  aviso de altas hospitalares
(secretarias e rádios),

X. arquivar exames, organizar e
controlar horário de visitas e;

executar outras tarefas da mesma natureza
ou nível de complexidade associadas ao cargo.

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

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.

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.



   TRIBUN A POPULAR8

No dia 21 de março, Mariane Toledo Cunha, de Tocos do Moji, comemorou seus 15 anos de idade, com uma
festa no Ginásio Poliesportivo da cidade. Mariane é filha de Éder Magno Souza Cunha e Lecy Batista de

Toledo. Parabéns e muitas felicidades!!!

Aniversário - 15 anosEstrada que liga Distrito dos
Fernandes a Tocos do Moji

ganhará 7.000 m² de calçamento
A Prefei tu ra de Tocos do  Moji

começou a calçar a estrada que liga
o  m unic ípio  ao  D ist r i to  dos
Fernandes. A primeira etapa, que teve
início do Distrito sentido Tocos do
Moji,  está sendo feita com recursos
próprios e serão calçados cerca de
7.000 metros quadrados, totalizando
uma extensão de um quilômetro.

O Prefeito Toninho Rodrigues está
muito  sat isfei to  em real izar esta
obra. “Embora um quilômetro pareça
pouco,  é muito para o  município
qu e est á fa zendo  co m se us
recursos. Essa é mais uma vitória da
po pu laç ão  da qu el e i mport an te
Dist rito para a nossa cidade”, frisa
o Prefeito.

Vende-se
(01) terreno de 360 m² - (a 300 metros da Praça Central)

Rua Frrancisco Marques da Costa, 245 -Centro - Borda da Mata - MG
Valor:R$300.000,00 - Tratar pelo Telefone:(35)9834-5107

Calçamento da estrada
que liga o Distrito dos
Fernandes a cidade de
Tocos do Moji


