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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
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Previsão do Calendário de circulação
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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              15 -28
Março                   15 - 27
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 28
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  Agosto                15 -  30
   Setembro           16 - 30
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Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

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

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

Ginástica Localizada e Musculação
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, alongamento com
bolas, aulas de JUMP, musculação e musculação terapêutica.

ACADEMIA JL

Prefeitura de Senador José
Bento consegue mais uma
indústria para o município
Uma fábrica de capas de bancos para carros

e já está admitindo funcionários

A Prefeitura de Senador José Bento,
através da administração do prefeito
Flávio de Souza Pinto, preocupada com
a geração de emprego no município, tem
lutado bastante para atrair indústrias
para a sua cidade.

E o prefeito tem conseguido atender a
demanda e agora está trazendo uma
fábrica para fabricação de capas de
bancos de automóveis, que em breve
estará funcionando no município e já
está admitindo funcionários.

No dia 14 de fevereiro, o Presidente da
Câmara de Senador José Bento, José
Teixeira de Araújo e o prefeito Flávio de
Souza Pinto estiveram em Belo Horizonte
na COHAB pedindo mais agilidade no
início da construção das casas populares
no Loteamento Fernando Cortês.

Além de visitarem a COHAB, os dois
polít icos ainda perco rreram várias
Secretarias Estaduais para viabilizar mais
projetos para Senador José Bento e
também encontraram com deputados
para solicitar recursos para o município.

Prefeito Flávio e Presidente da
Câmara José Teixeira

 em Belo Horizonte

SRS de Pouso Alegre visita Secretaria de
Senador José Bento para avaliar Indicadores
do Fortalecimento da Vigilância em Saúde

No dia 19 de fevereiro, membros da
Superintendência Regional de Saúde
de Pouso Alegre visitaram Secretaria

de Senador José Bento para avaliar
Indicadores do Fortalecimento da

Vigilância em Saúde.
A visita foi feita na parte da manhã por

equipe técnica específica para
desenvolver esse tipo de ação.

Professora de São Paulo
doa livros para a Biblioteca

Municipal de Senador
José Bento

No início do mês de fevereiro, a
Biblioteca Municipal de Senador José
Bento recebeu uma doação de diversos
livros da Professora Elizabeth Schielfle
Fernandes do Colégio Maria Imaculada
em Paraíso , São Paulo. Lá, ela é

Coordenadora de Educação Básica/
Língua Portuguesa.

Apesar de residir em São Paulo, ela tem
vínculo com Senador José Bento, pois
sua família possui um sítio no bairro Três
Barras.

CRAS – Senador José Bento

A equipe do CRAS de Senador José Bento pede o apoio da comunidade para
arrecadação de garrafinhas de pet, latas de massa de tomate grande e potes de

sorvete, para ajudar nas oficinas que serão realizadas no CRAS.
As pessoas interessadas em colaborar pode entregar no CRAS de

segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.
A equipe agradece a colaboração.

Secretaria de Saúde de Senador José Bento
ganha TV de 50’ do Ministério da Saúde

A Secretaria de
Saúde de Senador
José Bento ganhou
do Ministério de
Saúde de 50
polegadas para ser
instalada na sala
de espera da
Unidade Básica de
Saúde da cidade.

Tenho interesse em 01 ou 2 lotes juntos em
Borda da Mata, com topografia plana, rua

com ou sem asfalto,
 m² com preço bom.

Contato - Marcos Antonio
Fernandes da Silva

E-mail: mafdsilva@yahoo.com.br
Telefones:

(11)4828-7223(residencial);(11)4126-
3521(comercial), Celular Tim: 98412-3662  

Visite o site do Tribuna Popular

Presidente da Câmara de Senador José Bento
José Teixeira e Prefeito Flávio visitam COHAB
em Belo Horizonte pedindo agilidade na
construção das casas populares no município
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CLÍNICA MÉDICA SÃO LUCAS
Atendimento Médico e Fisioterapêutico especializado

Médica
Neurologia
Pediatria

Endocrinologia
Clínica Geral

Fisioterapeutica
Neurológica (adulto e infantil)

Traumato- ortopédica
Esportiva

Cardiorrespiratória

Geriátrica
Estética
DTM

Pilates (solo)
Saúde do trabalhador

RPG (breve)

Áreas de atendimento

Telefone:
(35)3445-

2326
Avenida Lauro Megale, 230 - São Judas - Borda da Mata - MG

Clínica de Adulto, Adolescente e Infantil - Distúrbios de
Aprendizagem - Orientação Vocacional Profissional.

Clínica Nossa Senhora do Carmo - Rua: João
Porfírio da Silva, 203 - Borda da Mata-MG

Tel.:(35)3445-1955

Eilien Botazini D. Scalco
Psicóloga - CRP:04/22552

Desfiles de Blocos animam Carnaval em Borda da Mata
As cinco noites de Carnaval em Borda

da Mata contou com a presença da Lira
bordamatense Banda Morofaia
cantando marchinhas, sambas e frevos
na Praça Antônio Megale. Logo após,
teve shows de axé com as bandas
Generations e Kebra Kexo.

A animação dos foliões ficou garantida
com o desfile de vários blocos: o Bloco
do Caixão levou às ruas mais de 300
pessoas unifo rmizadas com os
tradicionais abadás, com fantasias e
alegorias, além de ter contado com a
participação da bateria do bloco Chuchu
Beleza de Tocos do Moji. O bloco
Caminho do Mé fez parada em vários
bares da cidade com cerca de 200

Confira os principais flashes  do Carnaval: pessoas. A turma do bloco Us Caverna
comemorou dez anos de existência com
mais de 150 foliões. O tradicional Maria
Sapatão também chamou a atenção pela
ousadia dos homens que se vestiram de
mulheres. O Tri loukos também
aglomerou bastante gente na Praça.

De acordo com a Polícia Militar, o
Carnaval no município foi seguro e
tranqüilo, sem ocorrências de destaque,
apenas com algumas confusões no fim
das no ites que foram rapidamente
dispersadas. A Prefeitura também contou
com o apoio de seguranças particulares
contratados da empresa Ciaseg.

Fonte:Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Borda da Mata

Anuncie no Tribuna Popular

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.
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Dicas de segurança da Polícia Militar quando sair de casa:
Verifique se as portas, janelas, trancas e cadeados estão bem fechados.

Não se esqueça de desligar os registros de água e gás de cozinha.
Não deixe luzes constantemente acesas.É melhor que fiquem apagadas, pois chamam

menos atenção durante o dia ou na madrugada.
Se sua TV possui temporizador, programe-se para ligar no início da noite e desligar por

volta de 22h, pois dará a idéia que há alguém em casa.
Avise a um vizinho, amigo ou algum parente sobre sua saída, pedindo-lhe que dê

sempre uma “olhadinha”na sua casa.
Deixe um telefone de contato ou endereço para alguma necessidade.

Somente entregue sua casa a zelador da sua absoluta confiança.

Praça principal de Bom
Repouso está com novo visual

A praça principal de Bom Repouso
Coronel Ananias de Andrade está com
novo visual, já que ela foi reformada pela
Prefei tura. A praça ganhou nova
iluminação, já que a Cemig instalou
braços mais longos, além de terem sidos
trocados os pisos, bancos e canteiros.

O prefeito Edmilson Andrade reconhece
que a praça é um dos cartões de visita da
cidade e por isso necessitava dessa
reforma que a deixou completamente
diferente e melhor para os munícipes que
freqüentam o local, participam de festas e
também recebe os turistas.

Veja como está a praça central de Bom Repouso:

Obras do Próinfância de
 Bom Repouso continuam

em andamento

A construção da Creche do Próinfância de Bom Repouso continua com as
obras normalmente e como mostra as fotos abaixo, percebe-se que estão
adiantadas. Essa é uma importante obra que administração do prefeito

Ediimilson com seu vice Messias conseguiu para o município,
 já na primeira gestão que será concluída agora.

Escolinha de Futebol Meninos
de Ouro de Bom Repouso

As crianças interessadas em participar da
Escolinha de Futebol Meninos de Ouro de
Bom Repouso podem procurar o Setor de
Turismo, Lazer, Esporte e Cultura para se

inscreverem e iniciarem os treinamentos no
Campo de Futebol Municipal

de manhã e a tarde com o
Professor Renê.
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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

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

VENDE-SE SÍTIO COM 15.76 HECTARES NA
RODOVIA BORDA DA MATA A TOCOS DO MOJI
(ALTURA DO MORRO DO JACU) ÓTIMO PARA

PASTAGEM, LAVOURA ETC.VALOR R$
280.000,00FONE: (35) 9877-1644

Carnaval de Tocos do Moji se destaca como um dos melhores da região
Mais uma vez, Tocos do Moji mostrou

por que vem se destacando como um dos
melhores carnavais da região. Com uma
mistu ra de ri tmos, as bandas Beth
Bacana, Turrões do Samba, Dj Thiago
Oliveira, animação e locução de
Fernando Luiz se destacaram para agitar
os foliões. Com um público estimado de
cinco mil pessoas, o Bloco Chuchu
Beleza trouxe para Avenida sua Bateria e
a belíssima rainha Rafaela Jennifer, que
deram peso ao enredo Belezas Naturais,
de autoria do Compositor José Vitor da
Rosa (Zézinho); Ideia e tema do
carnavalesco Dinho, que junto com suas
assistentes Terezinha, Luciane e entre
outras pessoas que ajudaram na
confecção das alegorias, fantasias e
construção dos carros alegóricos, que
foi um show na avenida.

Aplaudidos com mérito pelo público
presente, público esse responsável pelo
carnaval ter sido tão grandioso, e o
grande destaque foi com certeza a paz,
alegria e muito samba do pé.

O carnaval foi realizado com o total
apoio da Prefeitura e Câmara Municipal
de Tocos do Moji, sob Administração
do Prefeito Toninho Rodrigues, do Vice
Prefeito, Zé Armando, do Secretário de
Cul tura, Márcio  Flausino, dos
Comerciantes, da Polícia Militar, que não
mediram esforços para realização deste
evento.

Veja os principais flashes do Carnaval de Tocos do Moji:

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.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
DO CENTRO DE BORDA DA MATA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Senhor LUIZ CARLOS GONÇALVES JÓIA, presidente da Associação
de Moradores do Centro de Borda da Mata, tendo em vista a proximidade da
expiração do prazo do mandato da atual Diretoria, na forma do artigo 8º, inc.
I, c/c o artigo 31 e seu § único, dos Estatutos da entidade, convoca os,
sócios quites, para as eleições da DIRETORIA E CONSELHO FISCAL da
entidade, para o triênio 2013/2016, que se realizarão no dia 16 de março de
2013, na sede da entidade, à Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, “box” 08,
Galeria Paiva, nesta cidade, no período das 14:00 às 17:00 horas.

As chapas a concorrer às eleições deverão ser registradas junto à Comissão
Eleitoral designada pela Diretoria na forma do art. 32 dos Estatutos, na sede
da entidade, até as 17:00 horas do dia 08 de março. O prazo para eventual
impugnação das chapas junto à Comissão Eleitoral encerra-se às 17:00 horas,
do dia 09 de março.

Para tanto, mandou expedir o presente edital que será publicado pela
imprensa, bem como ainda afixado em locais públicos, para os fins de direito.

Borda da Mata, 28 de fevereiro de 2013.
       Luiz Carlos Gonçalves Jóia

           Presidente da Associação dos Moradores do Centro
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

Mulher teria saído de casa e
deixado filhas menores sozinhas

No dia 09 de fevereiro, por volta das 23h50, a PM foi acionada a comparecer no
bairro Nova Borda onde segundo declarações do solicitante, sua ex-mulher havia
saído para “pular” carnaval deixando as duas filhas menores (04 e 14 anos) sozinhas
em casa. A possível autora, após ser encontrada, negou as acusações do ex-amásio
dizendo que apenas saiu para resolver alguns problemas na rua e logo retornaria. O
fato foi registrado e encaminhado para o Conselho Tutelar de Borda da Mata.

Rixa durante evento carnavalesco
Na madrugada do dia 09 de fevereiro, durante o show carnavalesco na Praça

Antonio Megale, iniciou uma briga generalizada envolvendo vários jovens sendo
necessário imediata intervenção por parte da Polícia Militar e equipe de seguranças.
Durante a confusão foram possível identificar 03 autores, sendo eles V.G.R.J 21 anos,
T.H.F.L. 23 anos e L.F.R.B. 21 anos. Os mesmos foram presos e encaminhados à
Delegacia de Borda da Mata.

Homem é preso com base na Lei
Maria da Penha durante Carnaval

Na madrugada do dia 11 de fevereiro, por volta das 3h, a Polícia Militar foi acionada
pela Srª  S.C.C. a qual alegava que havia sido agredida pelo marido após a mesma
chegar do show de carnaval. Em contato com o autor, D.H.S., este negou ter agredido
a esposa, alegando que apenas se defendeu das agressões da mesma. A vítima
apresentava escoriações no rosto e um hematoma na testa sendo conduzida até o
Pronto Atendimento para avaliação médica. Ao autor foi dada voz de prisão em
flagrante delito sendo o mesmo conduzido até a Delegacia de Polícia na cidade de
Ouro Fino.
Jovens são pegos com cocaína em festa de Carnaval
No dia 12 de Fevereiro, por volta das 0h15, a equipe composta pelo Sargento

Junqueira e Soldado Thales estavam em patrulhamento preventivo nas ruas próximo
a Praça Antonio Megale momento em que depararam com três indivíduos em atitude
suspeita próximo a Auto Peças Central. Durante abordagem e realização de busca
pessoal, foi localizada uma pequena porção de cocaína com um dos autores. Ambos
alegaram ser usuários e que faria uso compartilhado da droga. Os três autores foram
conduzidos até a Delegacia de Polícia juntamente com a substância apreendida.

Homem com pena restritiva desobedece,
agita carnaval e volta para a prisão

Na última noite de carnaval, por volta das 1h, o autor E.L.B. o qual deveria estar
cumprindo pena restritiva de direitos decretada pelo MM. Juiz de Direito de Borda
da Mata, foi encontrado na Praça Antonio Megale bastante exaltado e com
comportamento inconveniente arrumando confusão com os demais foliões. O autor
foi conduzido até a Delegacia de Borda da Mata sendo encaminhado relatório ao Juiz
da Comarca o qual decretou sua prisão.

Homem vai ao Quartel da PM desacatar
 policiais e é preso imediatamente

No dia 17 de fevereiro, esteve no quartel da Polícia Militar o autor A.R.C. o qual
sem motivos aparentes começou a desacatar o Soldado que estava de serviço, bem
como a ofender a Instituição Polícia Militar de Minas Gerais. Durante sua prisão o
autor tentou ainda agredir os militares e empreender fuga, sendo de imediato impedido
pelos policiais. Diante o exposto o indivíduo foi dominado, preso e conduzido até a
Delegacia de Polícia na cidade de pouso Alegre.

Balanço de Carnaval
de Borda da Mata
Registro de Ocorrências

Pessoas presas – 06
Uso de Drogas - 01

Blitz de Trânsito - 11
Veículos apreendidos – 02

Multas lavradas – 04
Lesão Corporal – 01

Ameaça – 01
Rixa – 02

Vias de fato/ agressão – 04
Furto a residência – 01

Perturbação do Sossego – 01
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!
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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

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

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

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº  540/2012

“Dispõe sobre abertura de crédito suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda

da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito suplementar, no corrente exercício, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e

cinquenta mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:
0203 Departamento de Finanças
0433100000.001 – Manutenção do PASEP
339047 Obrigações Tributárias e Contributivas                                         R$ 70.000,00
020404 – FUNDEB
1236100032.04 – Manutenção do FUNDEB
319004 – Contratação Por Tempo Determinado - 0101                           R$ 200.000,00
449051 – Obras e Instalações – 0106                                                      R$ 580.000,00
Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito mencionado no art.1°, são provenientes da estimativa do excesso de

arrecadação do exercício.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 31 de julho de 2012.

 Proposição de Lei nº  541/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda

da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito suplementar, no corrente exercício, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e

cinco mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade: 0101 Corpo Legislativo
01 Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 031 0002 Apoio Legislativo
01 031 0002 4.001 – Manutenção do Corpo Legislativo
3390 14 – Diárias – Pessoal Civil                                      R$ 30.000,00
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade: 0102 Câmara Municipal
01 Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 031 0002 Apoio Legislativo
01 031 0002 4.002 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal
3390 14 – Diárias – Pessoal Civil                                      R$ 15.000,00
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR                 R$ 45.000,00
Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito suplementar mencionado no art.1°, fica anulada a seguinte dotação

orçamentária.
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade: 0102 Câmara Municipal
01 Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 031 0002 Apoio Legislativo
01 031 0002 3.001 – Aqu. Imóvel/Edf.Sede Cam. Municipal.
490 51– Obras e Instalações                                           R$ 15.000,00
4490 61– Aquisição de Imóveis                                         R$ 30.000,00
TOTAL A SER ANULADO                                        R$ 45.000,00
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 31 de julho de 2012.

Proposição de Lei nº  542/2012
 “Dispõe sobre abertura de crédito suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda

da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito suplementar, no corrente exercício, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
020607 Estradas Vicinais
2678200012.028 – Manutenção das Estradas Vicinais
339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 0197                  100.000,00
Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito suplementar mencionado no art.1°, fica anulada a seguinte dotação

orçamentária.
020606 Parques e Jardins
1339200011.015 Construção de Coreto
449051 – Obras e instalações – 0185                                                            100.000,00
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 2012.

Proposição de Lei nº  543/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda

da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito suplementar, no corrente exercício, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito

mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
0203 Departamento de Finanças
288430000.003 – Amortização da Dívida Interna
339021 Juros sobre a Dívida Por Contrato – 0051                                     R$80.000,00
020401 Ensino Geral
12122000032.009 Manutenção do Departamento de Educação
319039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 0061                   R$ 8.000,00
Art. 2º - Como recursos para suplementação  mencionado no art.1°, ficam anuladas as seguintes dotações.
020403 Ensino Fundamental
1236100032.042 Transporte Escolar – Ensino Fundamental
339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 0097               R$60.000,00
020402 Ensino Infantil.
1236500032.12 – Manutenção do Ensino Infantil
339030 Material de Consumo – 0081                                                         R$28.000,00
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 04 de setembro de 2012.

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 se pode ensinar nada a um homem; só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si.”
Galileu Galilei

Anatex representa Borda
da Mata na principal

 feira têxtil do país
Com presença confirmada, Anatex estará de 15 a 18 de

março na próxima edição da Têxtil House Fair

O principal ponto de encontro para
realização  de negócios entre
fabricantes, importadores,
distribuidores e lojistas nacionais e
internacionais do mercado têxtil é a
Têxtil House Fair, feira profissional de
artigos têxteis para casa que será
realizada em São Paulo no Expo Center
Norte.

Assim como no mercado de vestuário,
a nova tendência para o segmento têxtil
para casa é a divisão  de seus
lançamentos de acordo com as estações
do ano, na edição de março, a Têxtil
House Fair estará focada na moda
outono/inverno.

Os exposi tores apresentarão  as

tendências de decoração em cobertores,
edredons, tapetes, carpetes, almofadas,
co rtinas, acessórios, tecidos para
revestimentos, além de produtos para
cama, mesa e banho. Representando a
cidade de Borda da Mata está a Anatex
que levará muitas novidades e produtos
exclusivos para agradar os visitantes do
evento.

A responsável  pela promoção,
organização e realização da Têxtil House
Fair é a Grafite Feiras e Promoções,
empresa nacional, que está há mais de
30 anos neste mercado. A 3ª edição da
Têxtil House Fair será realizada de 15 a
18 de março no Expo Center Norte, em
São Paulo.

(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com

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

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

Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.

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

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

          3445-5000  - Cervo

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

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

“É no problema da educação que assenta o grande
segredo do aperfeiçoamento da humanidade.”

Immanuel Kant
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

Prefeitura de Bom Repouso
continua recuperando as

estradas rurais
A Prefeitura de Bom Repouso, mesmo

no  período  chuvoso cont inua
trabalhando firme na recuperação das
estradas rurais do município. Neste final
de fevereiro, no bairro Brandões de
Cima, fo ram feito s bueiros para
escoamentos das águas e cascalhadas
as estradas que estavam prejudicadas

devido as chuvas.
Mas os serviços continuam por outras

estradas também e de acordo com a
Secretaria de obras, as estradas que já
estavam bem conservadas e foram
estragadas por causa das chuvas serão
to talmente recuperadas com
patrolamento e cascalhamento.

Bairro Brandões
de Cima

Caminhões usados
para o transporte

de cascalho

Estrada principal
de Bom Repouso a
Borda da Mata e a

cascalheira

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.

Gestantes participam de reunião mensal na UBS
Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata

Todo mês, as gestantes além de
fazerem a consul ta de pré-natal,
participam também de uma reunião nas
respectivas Unidades Básicas de Saúde
em que recebem informações sobre a
gestação. As mães que moram na região
central de Borda da Mata, se reuniram
no dia 20/02/2013, para o encontro na
UBS Monsenhor Pedro Cintra,
ministrado pela enfermeira Silmara
Pereira Rodrigues.  

Onze mulheres, entre elas, grávidas de
nove meses, ouviram sobre a evolução
do  tamanho  da barr iga, sobre as
alterações na pele, cabelos, mamas,
coluna, estrias, inchaços, enjôos e
outros sintomas que se manifestam
durante a gestação  po r conta da
descarga de hormônios. 

De acordo com a enfermeira
responsável, Silmara, as agentes de
saúde avisam cada gestante da data da
reunião e da consulta de pré-natal. As
mães também são instruídas para fazer a
vacinação básica, como hepatite,
antitetânica e H1N1. 

Grávida de nove meses, Evilane
participou pela última vez da reunião
antes do parto “é minha primeira menina
e meu segundo filho. Minha barriga
cresceu muito neste final de gravidez e
percebi todas as di ferenças que a
enfermeira falou” contou.

A ação faz parte do programa do
Governo do Estado, Mães de Minas, o
qual trata-se de um conjunto de ações
de saúde voltadas para a proteção e o
cuidado da gestante e da criança no

primeiro ano de vida. O Governo, com
esse programa, busca estabelecer um
contato individual com cada gestante,
mobil izando todos os recursos
necessários para o acompanhamento do
pré-natal e também do primeiro ano de
vida da criança, para identificar e sanar
situações de risco. De acordo com
Silmara, o acompanhamento pré-natal é
essencial para garantir uma gestação
saudável e um parto seguro e também
para esclarecer as dúvidas das futuras
mães.  Durante as consultas no decorrer
da gestação, o médico deve medir a
pressão arterial, o tamanho da barriga e
o peso da gestante, além de escutar o
coração do bebê.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Reunião das Gestantes na UBS Monsenhor Pedro Cintra

Centro de Referência de
Assistência Social de Borda

da Mata adquire veículo
O CRAS Sebastiana Marques adquiriu

um veículo Uno Mille para auxiliar no
serviço da equipe do Centro de Referência.

O carro é mais um aliado no atendimento
ao público alvo da proteção básica, pois
vai auxiliar na visita às famílias que
recebem Bolsa Família e que não estão
cumprindo as condicionalidades do

programa, como frequência escolar e
vacinação em dia; beneficiários do BPC
(Benefício de Prestação Continuada) e
pessoas que recebem qualquer tipo de
benefício social da Prefeitura. 

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata
 
 

Carro do
CRAS de
Borda da

Mata
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AGORA INTEGRA A REDE:

O  Posto Estrela da Mata (MG POSTOS ASSOCIADOS)
 oferece aos seus clientes diversos serviços:

Troca de óleo para Carros e Caminhões

Lubrificação para Caminhões
Diesel BS500
Diesel BS10

Gasolina
Etanol

Linha completa de óleo
lubrificantes  e filtros

Rodovia MG 290 Km 30,7
Bairro: Três Barras

Telefone:(35)3445-1662
Borda da Mata - MG

ATENDIMENTO 24 HORAS

NOVO ÓLEO DIESEL BS10

Os melhores preços
com a qualidade
comprovada!!!
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Médicos, agentes de saúde e motoristas

participam de reunião para reestruturação
da Secretaria de Saúde de Borda da Mata

Os profissionais da Saúde
participaram no dia 21/02/2013, na
Unidade Básica de Saúde Nossa
Senhora de Fátima, de reuniões com a
vice-prefeita e médica Rosângela Rocha
Monteiro, a gestora hospitalar Márcia
Monteiro, a secretária de Saúde Nádia
Maria dos Santos Pádua e o
coordenador do Programa Estratégia
Saúde da Família (ESF), André Luiz
Siqueira, sobre a reestruturação da
Secretaria de Saúde para aprimorar o
atendimento , como adequação de
horários, prestação de esclarecimentos
à população, normas e prazos para
marcação de exames e consu ltas,
responsabilidade dos funcionários,
entre outras estratégias.

Os médicos do ESF participantes
expuseram as experiências, principais
dificuldades e reclamações da
população, em contrapartida, discutiram
soluções para que o atendimento seja
otimizado. Entre elas, esclarecer a
população sobre o trabalho prestado
nos postos, unidades básicas, pronto
atendimento e centro médico. Os
médicos do programa Estratégia Saúde
da Família exercem um trabalho de

prevenção e de acompanhamento da
família. O Pronto Atendimento é para
casos de urgência e emergência, em que
há risco  de morte iminente. O
ambulatório realiza consultas agendadas
e encaminhadas pelo  médico do
programa ESF. A intenção é unir ainda
mais os três setores e fazer com que a
população procure o atendimento
médico de acordo com a necessidade.

No encontro de agentes de saúde,
fo ram dadas inst ruções e
esclarecimentos sobre agendamentos de
consu ltas e exames para que elas
possam orientar corretamente as famílias
atendidas e assim agilizar o atendimento.
De acordo com Rosângela, com a
presença de uma assistente social no
Centro Médico e o trabalho das agentes,
vai ser possível agendar consultas e
exames, de acordo com a avaliação
médica e social, primeiro para quem
precisa imediatamente, enquanto outros
pacientes podem esperam um pouco
mais. A secretária Nádia ressaltou que
um dos problemas é que muitos
pacientes têm exames marcados, não
comparecem e tiram a vaga de outro.

A dentista Maysa Monteiro Rosa

explicou sobre o  agendamento do
dentista, no qual o paciente primeiro
passa por uma triagem para ser avaliado
e então será atendido de acordo com a
necessidade do  t ratamento . Ela
esclareceu ainda que a dor de dente é
um caso de emergência e o paciente é
atendido imediatamente. Maysa também
informou sobre a pessoa que precisa de
prótese to tal  (dentadura), estes
pacientes não precisam passar pela
triagem, ele é encaminhado à assistente
social e atendido  posteriormente à
avaliação. A gestora Márcia enfatizou a
importância de tratar as famílias
atendidas com carinho , respeito  e
dignidade e distribuiu uma cartilha sobre
boas práticas de convivência.

Na reunião  com os moto ristas,
Rosângela falou sobre a
responsabilidade e importância dos
motoristas no transporte dos pacientes,
da necessidade de cuidado com os
veículos, em contrapartida, apresentou
as propostas de melhorias no setor,
como adequação de horários e utilização
de uniforme.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata
 

Vice-prefeita,
Dra. Rosângela
durante
 reunião da
reestruturação
da Secretaria de
Saúde

Reforma dos Postos de Saúde
e UBS de Borda da Mata

estão em andamento
Os Postos de Saúde do Bairro Santa

Cruz e do distrito Cervo e a Unidade
Básica de Saúde (UBS) Monsenhor
Pedro Cintra já estão em reforma. A UBS
no Centro de Borda da Mata recebeu
pintura completa e colocação de piso
na área de ventilação. A obra está na
fase final.

No bairro Santa Cruz, onde o posto
será ampliado, os pedreiros iniciaram a

obra de demolição de paredes para
construção da nova estrutura. No Cervo,
os trabalhos começam na última semana
de janeiro. Nestes dois, serão
construídas recepção, sala de vacina,
sala para agentes, sala de reuniões e
consultório especifico para atendimento
ginecológico.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura Borda da Mata

Posto de
Saúde do

Bairro Santa
Cruz

Unidade
Básica de

Saúde
Monsenhor

Pedro Cintra


