
Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribuna@hardonline.com.br  Tel.:(35)3445-1479
 DESDE MARÇO/97 - ANO XVII - Nº- 262 - 30 DE ABRIL DE 2013

TRIBUNA  POPULAR
BORDA DA MATA, BOM REPOUSO, TOCOS DO MOJI, SENADOR JOSÉ BENTO

Praça Antonio Megale, 47/1
Centro - Borda da Mata

Odontologia Estética e Preventiva
 Endodontia - Próteses

Tel.:9804-8467(Vivo)/9113-4034(Tim)

“O que a população pode
esperar é tudo aquilo

que 65,7% dos eleitores
conseguiram ver. Muito
trabalho”, diz o prefeito
Edmundo em entrevista

ao Tribuna Popular

Um milhão e oitocentos mil reais
Esse é valor que Borda da Mata(600 mil reais), Bom Repouso(500 mil reais), Tocos do Moji(350 mil reais) e
Senador José Bento(350 mil reais) receberá do Governo do Estado através do “Programa ProMunicípio”
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Prefeito de Senador José Bento vence ação no
Tribunal Regional Eleitoral por sete votos a zero

 Chefe de Gabinete Alexandre Dutra, o Advogado Gustavo Riani,
 o Prefeito Flávio e o Deputado Ulysses Gomes. 
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Bom Repouso ganha
40 casas do Programa

“Minha Casa, Minha Vida”

Onde será o Conjunto Habitacional Vereador Luiz Batista da Costa
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Equipes de futsal e
handebol disputam
etapa municipal dos
Jogos Escolares de
Minas Gerais em
 Borda da Mata

Programa Peixe Vivo
solta 12 mil espécies
nativas de peixe no

Rio Cervo em
Borda da Mata

Prefeito Edmundo, Gerente de
relacionamento da Cemig,

 Alexandre e estudantes
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Abertura no Poliesportivo
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P r o d u t o r e s  d e  “ C a f é
Certificado” de Tocos do Moji
recebem treinamento sobre uso
adequado  de agrotóxicos

Treinamento na propriedade do Sr. Dito Eugênio
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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

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

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

Semana da Saúde na Escola
Municipal  de Senador José Bento

De 1º a 5 de abril diversas atividades
sobre saúde movimentaram a escola
municipal de Senador José Bento. Em
comemoração ao Dia Mundial da Saúde
– 7 de abril, vários profissionais da saúde
e vigilância sanitária do município, além
da Polícia Militar trataram de assuntos
como escovação e higiene bucal, como
evitar a dengue, alimentação saudável,
sexualidade e doenças transmissíveis e
prevenção do uso de drogas.
Aproveitando a semana, foi realizada a
pesagem e medição de altura dos alunos,
além de teste de glicemia. Os alunos
identificados com risco nutricional serão
acompanhados pela nutricionista da
escola, junto com a equipe do Programa
de Saúde da Família. Também houve
conferência da carteira de vacinação e
os alunos que não tinham a carteira
foram encaminhados ao Posto de Saúde.

Confira como foi a programação da
Semana da Saúde:

Segunda –  feira:  - Escovação  e
higiene bucal  -  Dra. Darlene –
Dentista;

Terça – feira: - Os dez passos para a
alimentação saudável; -  Alimentação
saudável e a pirâmide dos alimentos -
Regina – Nutricionista;

Quarta – feira: -
Prevenção do uso
de drogas –
at ividades com
pais e alunos -
Polícia Militar; -
Como evi tar  a
Dengue - Dr. Ítalo
–  Médico

Veterinário e Regina – Técnica em
Vigilância Sanitária;

Qu inta – feira: - Sexualidade e
doenças transmissíveis - Dr. Leonardo
– Médico Ginecologista; - Aferição de
peso e altura  Teste de glicemia - Joice
– Enfermeira do PSF;

Sexta – feira: - Aferição de peso e
altura Teste de glicemia -  Joice –
Enfermeira do PSF.

Atividades sobre alimentação saudável

Orientações Odontológicas

Polícia Militar explicando como prevenir as drogas

Palestra sobre sexualidade

Instruções sobre o
combate a Dengue

Prefe i t o  Edmundo  cria
6ª equipe do Programa Saúde
da Família em Borda da Mata

 

Professora  da Esco la  do
Dist ri to  do Sert ão  da

Bernardina em Tocos do Moji
recebe certificado da SER de

Pouso Alegre pelo trabalho nas
Olimpíadas de Matemática

A  S u p e r i n t e n d ê n c i a
R e g i o na l  d e  E ns i n o  de  P o u s o
A l e g r e ,  j u n t a m e n t e  c o m  a
E s c o l a  Mu ni c i pa l  Am br o s i na
Ma r i a  de  J e s u s ,  pa r a be n i z a m  a
P r o f e s s o ra  Sr a . Andr éa  Má rc ia
R o s a  p o r  s e u  b r i l h a n t e
t r a b a l h o  n a s  o l i m p í a d a s  d e
Ma t e m á t i c a ,  o  qu a l  l he  r e nde u
u m  m e r e c ido  c er t i f i ca do  j un t o
a  Su pe r i n t e ndê nc i a  de  P o u s o
Al e gr e .

A E .  M.  Am br o s i na  Ma r i a  de
J e s u s  a g r a de c e  a o  e m pe n ho  e
d e d i c a ç ã o  d e  s e u s
p r o f is s i o na i s  no  c o m pr om i s s o
c o m  a  E du c a ç ã o .

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

Borda da Mata ganha mais
 450 árvores na arborização

 das ruas da cidade

Uma das ruas arborizadas em Borda da Mata

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

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA

T R I B U N A
 POPULAR LTDA
Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479

Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG
Redação

Antonio Donizete de Sousa
Diagramação

Priscila Bernardo de Oliveira
Impressão:
Pouso Graf

Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              15 -28
Março                   15 - 27
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 28
   Julho                  15 - 31
  Agosto                15 -  30
   Setembro           16 - 30
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 29
   Dezembro                   12

E-mail - tribuna@hardonline.com.br

O Programa Estratégia Saúde da
Família, conhecido pela sigla P.S.F., é
composto por um médico, um enfermeiro
e um técnico de enfermagem que atendem
na Unidade Básica de Saúde do
respectivo bairro. No município, 100%
da população é atendida pelas cinco
equipes já existentes, ainda assim, a
distribuição geográfica das equipes
deixa o atendimento longe para alguns
bairros. A fim de melhorar o atendimento
da Saúde a toda população
bordamentense, o prefeito Edmundo
Silva Júnior sancionou a Lei nº 1.813/
2013, que cria a 6ª equipe do Programa,
em que mais um médico, um enfermeiro,
um auxiliar de enfermagem e até oito
agentes comunitários de saúde atuarão
no município.

No comparat ivo com as cidades
vizinhas, segundo relatório de 2012
enviado pela Secretaria de Estado da
Saúde, Borda da Mata se destaca no
desempenho do Programa Estratégia

Saúde da Família. Em Ouro Fino, onde
residem mais de 31 mil pessoas, são três
equipes do Programa que atendem 32%
da população. Jacutinga tem quatro
equipes para mais de 23 mil pessoas,
portanto a cobertura alcança 52%. Em
Monte Sião, 77% dos mais de 21 mil
habitantes são atendidos por quatro
equipes. Cambuí tem cinco equipes para
atender a população de mais de 26 mil
pessoas, porém a cobertura é de 56%
apenas. Em Congonhal, apenas uma
equipe faz o atendimento para cerca de
10 mil pessoas, por isso o atendimento
atinge 47% do município. Os dados da
população são do Censo 2010 do IBGE.

O prefeito Edmundo também criou a
Lei nº 1.814/2013 que institui a terceira
Equipe de Saúde Bucal do Programa
Estratégia Saúde da Família, em que mais
um cirurgião-dentista, um técnico em
higiene dental  e um auxil iar de
consultório dentário vão atender em
Borda da Mata.

A Prefeitura de Borda da Mata está
realizando o plantio de árvores em
toda a cidade com função de arborizar
a cidade e manter  a preservação

paisagística. Foram plantadas cerca de
450 mudas de árvores de espécies
variadas, como ipês, ibiscos e
manacás.
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Ginástica Localizada(Jump e Kangoo-Jump),
Musculação e Alongamentos com bolas.

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

 HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.

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

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

Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

ACADEMIA JL

Advocacia

 e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

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

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

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

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

Governo de Minas lança
Programa ProMunicípio

que vai investir mais
de dois bilhões nos

853 municípios
Um milhão e oitocentos mil reais é o valor que vão receber Borda

da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento
O governador Antonio Anastasia

lançou no dia 11 de abril o Programa  o
ProMunicípio, que investirá durante todo
o ano de 2013 R$  2,1 bilhões em
infraestru tura viária, máquinas,
equipamentos rodoviários e ações na
área da saúde e educação, acelerando,
assim, o desenvolvimento dos 853
municípios mineiros.

O ProMunicípio é mais um projeto de
desenvo lvimento  e progresso  do
Governo de Minas que levará mais
qualidade de vida aos cidadãos mineiros.

Entenda me lhor sobre os
investimentos:

Cada município pode optar por
benefícios nas áreas da saúde, educação
e infraestrutura, de acordo com suas
principais demandas e necessidades. O
valor estimado é a partir do número total
de habitantes e varia de R$ 350 mil a R$
1,5 milhão.

A ABHCON, empresa responsável
pela obra de restauração da Estação
Ferroviária de Borda da Mata reiniciou
a reforma na segunda quinzena de abril.
A obra, orçada em 200 mil reais, estava
paralisada devido à expectativa do
repasse da primeira parcela das
medições realizadas desde o início das
obras pela CAIXA, o qual já foi efetuado.
Após o término da obra, o local será
sede da Secretaria de Turismo
Municipal, o Centro de Apoio ao Turista
e, também, a Exposição do Artesanato
local, que aguarda ansioso a conclusão

Restauração da Estação
Ferroviária de Borda da

Mata é recomeçada
desta obra. É importante lembrar que,
existem muitas obras em execução pelo
país e há um trâmite burocrático a seguir,
por isso, mesmo que o recurso já esteja
garant ido at ravés de Emenda
Parlamentar no  Orçamento
(Devidamente conveniado  entre
Município e a União) a demora até a
conclusão da obra é perfeitamente
aceitável.

A liberação do recu rso para a
realização dessa importante obra se deu
graças ao empenho do ex-vereador
Quirino Zé do Povo.

Obras da
Estação
Ferroviária
estão sendo
retomadas.

A partir do dia 15 de abril, as prefeituras
municipais já puderam se cadastrar e
preencher o formulário com as principais
necessidades de seus municípios.

O valor destinado para municípios até
5.000 habitantes, será de R$350.000,00;
de 5.001 a 10.000, será R$400.000,00; de
10.001 a 15.000, será de R$500.000,00; de
15.001 a 20.000 será de R$600.000,00 e
assim sucessivamente até atingir
R$1.500.000,00 para as cidades de 60.001
a 100.000 habitantes.

Confira os valores recebidos por Borda
da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji
e Senador José Bento.

Borda da Mata – 17.017 habitantes –
600 mil reais;

Bom Repouso – 10.457 habitantes –
500 mil reais;

Tocos do Moji – 4.026 habitantes –
350 mil reais;

Senador José Bento – 1.868 habitantes
– 350 mil reais.

“O grande desafio é dosar as coisas importantes
que às vezes não aparecem com aquilo

que a maioria visualiza”, diz o prefeito
de Borda da Mata Edmundo

O Prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior, reeleito na última eleição em
outubro com 6.730 votos(65,70% dos
votos válidos), que já tinha entrado para
a história política do município ao vencer
a primeira  eleição quebrando uma longa
hegemonia de duas fortes alas na
política, mais uma vez entra para a
história ao ser reeleito, sendo o primeiro
prefeito a conseguir tal façanha. Quando
ele venceu a primeira vez, em seus
discursos, dizia sempre que gostaria de
entrar para história, não pelo fato de
vencer a eleição, mas sim pelo que faria
pelo bem da comunidade e acreditava que
mudaria o jeito de administrar Borda da
Mata. A princípio  relutava em ser
candidato novamente, mas depois foi
convencido e aceitou mais este desafio
e o resultado da eleição foi a resposta do
seu trabalho na primeira gestão.

Agora, Edmundo entra para o seu
segundo mandato com mais
responsabil idade, pois não há
inexperiência, segundo ele, a casa está
arrumada, mas há sempre uma
desconfiança da população  que a
reeleição não é boa, porque o segundo
mandato nunca é igual ao primeiro. Para
responder estas e outras questões, o
prefeito Edmundo concedeu uma
entrevista exclusiva ao jornal Tribuna
Popular:

Tribuna Popular – Por que você
decidiu ser candidato a reeleição?

Edmundo Silva Júnior – Porque fiquei
preocupado que Borda da Mata voltasse
em mãos de quem não  dessem
continuidade a nossa maneira de gestão
que deu muito certo no primeiro
mandato. As pessoas do nosso grupo
pol ítico não concordaram em se
candidatarem neste momento.
Praticamente fu i obrigado a me
candidatar de novo. Mesmo não tendo a
vontade, vencemos e agora farei e
trabalharei com a mesma determinação
do primeiro  mandato . Acho que
conseguirei fazer um mandato tão bom
quanto o primeiro. Continuo com o
mesmo pensamento, acho que o mandato
deveria ter cinco anos sem direito a
reeleição para Prefeitos, Governadores e
Presidentes.

TP – Como você avalia a sua votação
na última eleição de 65% dos votos
válidos, o que isso muda na sua maneira
de pensar para  con tinuar
administrando Borda da Mata?

ESJ – Sinceramente, fiquei frustrado
com minha votação. Achei que pelo
trabalho realizado teria 70% dos votos.
Mesmo a diferença sendo reco rde,
imaginei que teria oito mil votos, porém
nesta eleição, ocorreu o fato de duas alas
políticas historicamente contrárias se
unirem. Até hoje, não entendi, mas
acredito que isto serviu para que alguns
saibam que os eleitores sabem o que
querem. O fato é, que sendo o prefeito
mais bem votado da história, só aumenta
a minha vontade de trabalhar por nossa
cidade. Faremos da mesma maneira que

fizemos no primeiro mandato, muitos
projetos para grandes realizações. Porém
serei o prefeito de 100% dos cidadãos,
independente de quem eles votaram.

TP – Na primeira gestão, você calçou
mais de 130 ruas, reformou escolas, fez
o CEMEI, enfim fez muitas obras
importantes, reformulou a Educação
com implantação
do sistema
a p o s t i l a d o ,
seguindo o modelo
de esco las
particulares e deu
continuidade nas
tradições da
cidade, como a
Festa de
Aniversário  da
Cidade, porém
mais organizada.
Para esta segunda
gestão, existe
alguma área que
terá atenção especial, que você acha
que não deu tempo de cuidar tão bem
como deveria?

ESJ – Sim. E já está acontecendo na
Saúde Municipal. Estamos dando mais
suporte juntamente com a vice-prefeita
Dra. Rosângela para nossa grande
Secretária de Saúde, Nádia de Pádua.
Borda da Mata já passou a ser neste
início de segundo mandato a cidade da
região  com maior cobertura pelo
Programa de Saúde em Casa, criamos a
sexta equipe do PSF, contratamos mais
médicos, enfermeiros, dentistas, enfim
mais profissionais para melhorar o
atendimento em Saúde. Também
aumentamos consideravelmente a
quantidade de medicamentos. Temos
ainda o apoio considerável do meu amigo
Dr. Vavá, que passou a ser  o
Superintendente do Pronto
Atendimento. Na área da Assistência
Social, que agora é Supervisionada pela
Dra. Vanusa, já ocorreram grandes
transformações. Tanto a Secretaria de
Assistência Social quanto o CRAS
identificam as famílias em situação de
risco e a providência é imediata. O
Esporte é outro que já está recebendo
uma atenção especial e logo as pessoas
poderão comprovar a mudança. Também
neste segundo mandato cuidaremos um
pouco mais das posturas municipais,
como lotes baldios, calçadas sem as
mínimas condições, enfim, tudo aquilo
que a gente recebe de reclamações no
dia a dia e para isso estamos criando uma
Ouvidoria Municipal.

TP –  O que você vai fazer para
comprovar que quando se quer, o
segundo mandato pode ser até melhor
que o primeiro e acabar de vez com a
desconfiança da população (neste caso
vale ressaltar que é avaliação da
maioria, por que uma minoria, nunca
vai estar contente)?

ESJ – A continuidade do trabalho vai
comprovar que quem tem boa intenção e
interesse em servir e cuidar dos bens

públicos, não há momento, tanto faz
primeiro ou segundo mandato. Essa
minoria, como você bem disse, nunca
estará contente, porque trabalhamos
para o bem comum e não para interesses
individuais. Deu certo no primeiro
mandato, e em time que está ganhando
não se mexe.

TP – Quais serão as
principais obras que
Borda da Mata já
pode ter certeza que
vai ganhar neste seu
segundo mandato?

ESJ – As
principais obras que
já podemos afirmar
são : continuar
calçando ruas;
construção de mais
Unidade Básicas de
Saúde; construção da
Academia da Saúde
ao lado  do

Poliesportivo; construção do novo Pátio
Municipal; construção de dois trevos na
cidade na MG 290, um na avenida João
Olivo Megale e o outro na antiga casa
do Sr. Zico de Freitas; aquisição de cinco
ônibus escolares; mais uma Patrol; mais
uma Retroescavadeira; mais um
caminhão coletor de lixo; continuar
construindo quadras poliesportivas;
refo rma completa das Escolas dos
bairros Santa Rita e Nossa Senhora de
Fátima; instalação de torre de celular em
locais sem cobertura de sinal e a
construção do Parque de Exposições no
antigo Clube de Campo. Além das coisas
que começaram no final do primeiro
mandato e serão entregues neste, como
Reforma da Estação Ferroviária; Praça da
Mina D´água; Praças do Cervo e
Sertãozinho; entre outras. Também tenho
desejo de construir o CEMEI II e já
estamos trabalhando para conseguir a
verba. Existem grandes projetos que
estamos aguardando a aprovação nos
Ministérios para que possamos noticiá-
los.

TP – Para finalizar, que mensagem
você deixaria para a população e o que
ela  pode esperar da  pessoa do
Edmundo nestes próximos quatro anos?

ESJ – Como diria Raul Seixas: “eu
prefiro ser essa metamorfose ambulante,
do que ter aquela velha opinião formada
sobre tudo”. Quando se anda nas ruas e
se olha para as pessoas que mais
precisam, o pensamento acaba sendo de
trabalhar para quem mais precisa. O
grande desafio é dosar as coisas
importantes que às vezes não aparecem
com aquilo que a maioria visualiza. Um
bom exemplo é a Assistência Social.
Quando se acaba com a fome de uma
pessoa, somente ela percebe, mas quando
se reforma uma praça, todo mundo vê. O
que a população pode esperar é tudo aquilo
que 65,7% dos eleitores conseguiram ver.
Muito trabalho. Continuarei fazendo o que
o senhor Edmundo e a Dona Marlene me
ensinaram.

Prefeitos em
Belo Horizonte
no lançamento
do
“Promunicípio”

NOTA OFICIAL
Crimes contra a liberdade de expressão

O Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais - Sindijori/MG, acompanha
com atenção a apuração dos assassinatos do radialista e jornalista Rodrigo Neto e do repórter —fotográfico Walgney
Assis Carvalho, ocorridos recentemente na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. O Sindijori/MG se solidariza com os
familiares e amigos de Walgney Carvalho e de Rodrigo Neto e clama por justiça.

Entendemos que o Governo de Minas e o Governo Federal devem somar todos os esforços no sentido de apurar e levar
a julgamento os responsáveis por tais crimes, sob pena de serem também responsabilizados por novas ocorrências contra
a liberdade de imprensa em Minas Gerais. Consideramos que cabe também ao judiciário acompanhar o desenvolvimento
das ações policiais no sentido de coibir a ocorrência de novos crimes e acelerar o julgamento desses e de outros casos
que atentam contra a liberdade de expressão em todo o País.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013.
Alexandre Wagner da Silva

Presidente do Sindijori e em nome de  toda a diretoria.
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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

Departamento de Educação de
Borda da Mata participa de
Fórum em Belo Horizonte

O 23º Fórum Undime Minas Gerais
(União  Nacional  de Dirigentes
Municipais de Educação), aconteceu
neste mês de abril em Belo Horizonte.
O evento  reuniu mais de 500
Secretários Municipais de Educação do
Estado para discutir as possibilidades
de t rabalho  para conquistar  uma
educação cada vez melhor em Minas.
De Borda da Mata, participaram a
diretora do Departamento de Educação,
Gláucia Brandão  Gu i lherme, a
coordenadora de projetos

educacionais, Adriana Maria Megale
Bertolaccini dos Santos e a
coordenadora de logística esco lar,
Jaqueline Pereira da Silva.

Durante o evento, os participantes
assistiram a debates e mesas redondas
sobre temas relevantes para a
educação e gestão educacional. Temas
como avaliação na educação infantil,
plano nacional de educação, custo
aluno qualidade, diretrizes curriculares
brasileiras, gestão  esco lar, entre
outros, foram discutidos no Fórum.

Representante do
COC, Jaqueline,
Adriana e Gláucia
no Fórum Undime

Prefeitura de Borda da
Mata terá novo pátio do
Departamento de Obras

O Departamento de Obras da
Prefeitura Municipal de Borda da Mata
terá um novo pátio para executar os
serviços do setor. O local escolhido é
próximo ao Poliesportivo Municipal, na
Rua José Cesário dos Santos. O projeto
está pronto aguardando a realização da
licitação para início das obras.

De acordo com o Prefeito Edmundo
Silva Júnior, no local onde hoje é o pátio,
na Rua Eduardo Amaral, espaço atrás
da sede da Prefei tu ra, por ser
considerado um local nobre e central,
será utilizado para a construção de um
anfi teat ro , para reuniões e
apresentações culturais.

Local onde será o
novo pátio
municipal

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Prefeito de Senador José Bento vence ação no
Tribunal Regional Eleitoral por sete votos a zero

Por sete votos a zero, o Tribunal
Regional Eleitoral de MG decidiu que
Flávio de Souza Pinto, eleito em 2012
para administrar a Prefeitura de Senador
José Bento , continua no cargo. O
julgamento do processo ocorreu na tarde
da terça, 09 de abril, em Belo Horizonte.
Ele já havia vencido na primeira
instância em Pouso Alegre.

O prefeito Flávio, acompanhado do
advogado Gustavo Riani, esteve no
Gabinete do Deputado Ulysses Gomes
e comemorou a dupla vitória: a primeira
nas urnas e a segunda no Tribunal
Eleitoral.

 Chefe de Gabinete Alexandre Dutra,
o Advogado Gustavo Riani, o Prefeito
Flávio e o Deputado Ulysses Gomes. 

Convivência em
Grupo de Canto faz

integrantes
superarem problemas

psicológicos e
aumenta bem-estar. A

música pode trazer
benefícios para corpo

e mente. Participe
das atividades do
CRAS de Senador

José Bento.

Secretaria Municipal de Saúde de Senador José
Bento cria Lei que estabelece gratificação para

os profissionais de saúde da atenção básica
Agora essa lei vai ser regulamentada por decreto  para que sejam definidos os critérios

de avaliação, bem como os valores a serem pagos. Confira a Lei:

Lei Municipal n.º 635, de 26 de
fevereiro de 2013

“Estabelece grat ificação para os
profissionais de saúde da atenção básica
e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Senador José
Bento, Estado de Minas Gerais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1 º - Fica criada na estrutura
administrativa da Secretaria Municipal de
Saúde a gratificação denominada PMAQ,
a ser concedida mediante avaliação de
desempenho através de monitoramento
sistemático e contínuo da atuação
individual do servidor e institucional das
unidades integrantes do PMAQ.

Art. 2º - A gratificação a que se refere o
artigo anterior será paga com recursos
do Incentivo Financeiro do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-
AB), transferido fundo a fundo pelo
Ministério  da Saúde, denominado
Componente de Qualidade do Piso de
Atenção Básica Variável, instituído pela
Portaria n° 1.654, de 19 de julho de 2011,
definido através da Portaria n° 1.089, de
28 de maio de 2012, ambas do Ministério
da Saúde.

Art. 3º - Farão jus à gratificação criada

por esta lei, os servidores em atividade
nas unidades de atenção básica que
aderirem ao PMAQ, independentemente
da categoria profissional, observada a
escala de valores estabelecida em
regulamento do Poder Executivo.

Art. 4º - Os valores referentes às
gratificações de desempenho referidas
nesta lei serão atribuídos aos servidores
que a elas fazem jus em função do
alcance das metas de desempenho
individual e do alcance das metas de
desempenho institucional da unidade de
lotação do servidor.

Art. 5º - A avaliação de desempenho
individual será feita com base em critérios
e fatores que reflitam as competências
do servidor, aferidas no desempenho
individual das tarefas e atividades a ele
atribuídas.

Parágrafo Único - Na avaliação de
desempenho individual, além do
cumprimento das metas de desempenho
individual, deverão ser avaliados os
seguintes fatores mínimos:

I - produtividade no trabalho, com base
em parâmetros previamente
estabelecidos de qualidade e
produtividade;

II - conhecimento de métodos e
técnicas necessários para o

desenvo lvimento  das atividades
referentes ao cargo, emprego e/ou função
exercida na unidade de lotação;

III - trabalho em equipe;
IV - comprometimento com o trabalho;
V - cumprimento  das normas de

procedimentos e de conduta no
desempenho das atribuições do cargo.

Art. 6º - As gratificações decorrentes
desta lei não serão  objeto de
incorporação, para nenhum efeito.

Art. 7º - As despesas decorrentes da
presente lei co rrerão a conta das
dotações consignadas no orçamento
vigente, ficando o Poder Executivo
autorizado a abrir créditos adicionais
suplementares, se necessário.

Art. 8º - Esta Lei será regulamentada
por Decreto do  Poder Executivo,
mediante cr itér ios previamente
aprovados pelo Conselho Municipal de
Saúde.

Art. 9º - Revogadas as disposições em
contrários, esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Senador José
Bento, Estado de Minas Gerais, 26 de
fevereiro de 2013.

Flávio de Souza Pinto
Prefeito Municipal

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

(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%.
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

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

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

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

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

e Teste Ergométrico.

Prefeito Edmundo de Borda da
Mata consegue verba de 600

mil para c a l ç a m e n t o s
Com o programa ProMunicípio,

lançado pelo Governo de Minas no dia
11/04/2013, os 853 municípios mineiros
receberão invest imentos para
infraest ru tu ra viária, máqu inas e
equipamentos rodoviários, veículos e
ações de saúde e educação. O prefeito
Edmundo Silva Júnior participou da
solenidade no Auditório JK, da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo
Neves em Belo Horizonte e com projeto
de pavimentação de várias ruas no
município, Borda da Mata vai receber
uma verba de R$ 600 mil para
calçamentos.

De acordo com o ProMunicípio, para

a área de infraestrutura – equipamentos
e obras viárias – serão destinados R$
418 milhões, que beneficiarão todos os
municípios mineiros com população de
até 100 mil habitantes. Os repasses
variam de R$ 350 mil a R$ 1,5 milhão, de
acordo com a população do município.

Também participaram da solenidade,
o vice-governador Alberto  P into
Coelho, o senador Aécio Neves, o
presidente da Assembleia Legislativa de
Minas, deputado Dinis Pinheiro, e cerca
de 400 prefeitos, entre eles, o prefeito
de Borda da Mata, Edmundo Silva
Júnior, além de deputados e secretários
de Estado.

Programa Peixe Vivo solta 12 mil
espécies nativas de peixe no Rio

 Cervo em Borda da Mata
Mais de 100 alunos da Escola

Municipal Benedita Braga Cobra e da
Escola Estadual Pio XII participaram da
soltura de 12 mil espécies nativas de
peixe no Rio Cervo no distrito Cervo
em Borda da Mata. O rio foi repovoado
com 8 mil curimbas e 4 mil piracanjubas.

De acordo com o prefeito Edmundo
Silva Júnior, a preservação ambiental e
o fácil acesso para que as crianças
part icipassem da ação  fo ram
determinantes para a escolha do local.
Além dos estudantes, professores e
comunidade, o  vereador Walter

Barbinha, o gerente de relacionamento
da Cemig, Alexandre Ribeiro  de
Almeida e técnicos ambientais da
empresa acompanharam o programa na
tarde de 18/04/2013.

Antes de realizar a soltura dos peixes,
a bióloga da Cemig, Tais Grigoletto
Nave, expl icou às crianças a
importância da preservação ambiental,
como os peixes são criados para então
sol tá- lo s no habi tat  natural . O
repovoamento de espécies nativas em
rios do estado é uma ação que visa
compensar o impacto causado pelas

hidrelét ricas no  meio  ambiente.
Lançado em 2007, os peixes deste
pro jeto são criados na Estação  de
Tratamento  de Itu tinga/MG e
direcionados para os rios da Bacia do
Rio Grande.

Segundo a bióloga, em no máximo
dois anos, as espécies já estarão
procriando, por isso a importância de
evitar a pesca predatória e respeitar os
períodos da Piracema para preservar as
espécies. O rio Cervo vai se encontrar
com o Rio Mandu e posteriormente
com o Rio Sapucaí.

Aluno da Rede Municipal
de Borda da Mata participa
 de Iniciação Científica da

Olimpíada Brasileira
de Matemática

O aluno do 8º ano da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra, Uttoni Alfredo
Brandani, de 13 anos, é o  único
medalhista da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP) em Borda da Mata. Ele recebeu
a medalha de bronze pelo destaque no
desempenho na edição de 2012 da
OBMEP. Além da medalha e menção
honrosa, Uttoni foi convidado  a
participar do PIC – Programa de Iniciação
Científica.

O Programa de Iniciação Científica da
OBMEP tem o objet ivo de dar
continuidade à formação matemática dos
estudantes medalhistas da Olimpíada por
meio da concessão de bolsa de Iniciação
Cientí fica Junior. O Programa é
desenvolvido em parceria com o Instituto
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Na região, 109 alunos sul mineiros se
encontram em uma escola estadual de
Pouso Alegre uma vez por mês, onde,
divididos em salas de acordo com a idade
e ano escolar, têm oito horas de aula.

Para Uttoni, participar deste projeto é
uma grande oportunidade de aprender e
especializar em uma área que tanto gosta.
“O truque da matemática é entender o
que o problema está pedindo.” Ao
contrário do que possa parecer, o
estudante não é bom apenas em
matemática, ele se dedica em todas as
disciplinas. “Está tudo integrado, tem
que estudar todas”. Uttoni já pensa em
cursar Engenharia Civil, área em que a
matemática tem presença obrigatória.
Tanto para a escola quanto para os pais
de Uttoni, as conquistas são motivo de
muito orgulho.

Prefeito de
Borda da Mata
participa do
lançamento do
Programa em
que a cidade
receberá 600
mil reais

Peixes sendo soltos no Rio Cervo

Uttoni Alfredo
Brandani -

Medalhista da
Olimpíada

Brasilera de
Matemática

Ruas de Borda da Mata recebem
t roca  da  i luminação  púb li ca

A iluminação pública em Borda da
Mata já recebeu um investimento de
cerca de R$ 110 mil em substituição
de luminárias.

Na primeira quinzena de abril, a
Rua João Porfírio da Silva recebeu
no vas  lum iná ria s, o s post es

receberam hastes mais longas para
maior alcance, as lâmpadas são mais
claras e econômicas. Entre outras
vias, a Rua Herculano Cobra é a
pr óxim a do  mu nic ípio  a ter  as
lâmpadas trocadas.

A Prefeitura de Borda da Mata

informa que se houver luminárias
queimadas na rua onde o  cidadão
reside, este pode fazer um protocolo
na recepção da Prefeitura para que
as providências sejam tomadas para
a subst i tu ição  das lâmpadas com
defeito.

Duas ruas de Borda da Mata que receberam nova iluminação pública

Baile Beneficente em Tocos do Moji
Os Conselheiros Tutelares de Tocos do Moji, Cida, Terezinha e Tiago vão promover no dia 11 de maio, no Bar do Poliesportivo,

à partir das 20h30, uma baile para arrecadar alimentos que serão destinados às famílias mais necessitadas do município. Para
animar o evento,  terá show de Ana Flávia e Gabriela com sua Banda. A entrada é um quilo de alimento não perecível e os
Conselheiros pedem que façam as reservas das mesas antecipadamente.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
  Proposição de Lei nº 03/2013

“Dispões sobre a utilização de Maquinário do Município para benefícios de estradas rurais
particulares.”

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.1° - Fica Autorizado o Executivo Municipal a utilizar maquinários do município para beneficiar as
estradas que ligam as sedes das propriedades rurais as estradas principais

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrario em especial a lei n° 1.314/2002, esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Borda da Mata, 19 de março de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  Proposição de Lei nº 04/2013

“Concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais faz saber que a câmara Municipal
de Borda da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal,
correspondente a 6,31 (seis vírgula trinta e um por cento), conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA),  incidentes sobre o vencimento ou provento básico dos servidores públicos municipais ativos
e inativos e cargos comissionados.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento
vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2013.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Borda da Mata, 19 de março de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 05/2013

“Concede a revisão geral anual dos subsídios dos Agentes políticos do Poder Executivo Municipal.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal
de Borda da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal,
correspondente a 6,31 (seis vírgula trinta e um por cento), conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA),  incidentes sobre os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e cargos comissionados do Poder
Executivo Municipal.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento
vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2013.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Borda da Mata, 19 de março de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  Proposição de Lei nº 06/2013

“Altera a Lei Municipal nº 624/1974 e dá outras providências”

A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou,
e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 1º da Lei Municipal nº 624/1974 passa a ter a seguinte redação:
Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo autorizado a adquirir do Tiradentes, Artes, Esporte Country Club,

a área de terreno com 6.200 m², localizado nesta cidade, a fim de que possa doar, no todo ou em partes,
a empresários que queiram estabelecer indústria ou comércio nesta cidade.”

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

Borda da Mata, 19 de março de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

CRAS de Borda da Mata realiza
palestra na Escola do Sertãozinho

A equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social Sebastiana Marques de Borda da Mata (CRAS), formada
pela psicóloga Marília Megale e pelo assistente social Luciano Silva, esteve na Escola Estadual Dom Otávio Chagas de
Miranda no distrito Sertãozinho, no dia 19/04/2013, para falar com os pais dos alunos sobre os temas: “Indisciplina” e
“A importância da presença dos pais na escola”.

Prefeitura de Tocos do Moji vai investir o valor recebido do
“Programa ProMunicípio”  em calçamentos na zona rural

O prefeito de Tocos do Moji,  Toninho
Rodrigues, que também esteve em Belo
Horizonte no dia do lançamento do
“Programa ProMunicípio”, decidiu
investir o valor de 350 mil reais que o
município vai receber em calçamentos na
zona rural.

Segundo o prefeito, Toninho
Rodrigues, os locais beneficiados serão
o bairro dos Nogueiras, o Morro dos
Borginhos e o calçamento do bairro Barro
Branco.

“A população de Tocos do Moji
agradece ao Governador Anastasia por
tão importante Programa que vai
beneficiar muito a população de nossa
cidade”, diz o prefeito.

Quem esteve presente no lançamento
também foi o Deputado Federal Eduardo
Azeredo, figura importantíssima na
história de Tocos do Moji, responsável
pela emancipação do município quando
Governador, atendendo uma Comissão

de Tocos do Moji, encabeçada pelo atual
prefeito e seu amigo Toninho Rodrigues.
Ele destacou a importância da iniciativa
do  Programa, que vai melhorar  a
qualidade de vida da população de todas
as regiões.

De acordo com o tucano, o programa
é amplo e focado em áreas essenciais.
“São recursos que serão transferidos
para municípios, dentro de uma visão
de descentralização  e de parceria.
Independente de partido, todos serão
incluídos e credenciados para utilizar
essa verba que vai  beneficiar  a
população”, apontou Azeredo.

“Estamos lançando este programa
que, na verdade, é uma continuidade do
grande apoio dado pelo governo de
Minas aos municípios. A iniciativa é
uma forma de termos, cada vez mais, uma
gestão descentralizada resolvendo os
problemas onde eles ocorrem”, afirmou
o governador Anastasia.

Deputado Eduardo Azeredo no
lançamento do Programa
ProMunicípio

Atual administração de Tocos
do Moji paga indenização de

abertura na estrada Santa
Luzia/Capinzal feita em 2006

No dia 05 de abril, o prefeito de Tocos
do Moji, Toninho Rodrigues efetuou o
pagamento no valor de R$36.164,26 para
a Sra. Nilcéia Perpétua Rosa Moraes,
referente a desapropriação para a
abertura da estrada Santa Luiza/Capinzal
que, segundo Toninho Rodrigues, foi a
única aberta pela gestão passada nos
últimos oitos anos, e que  na época o

pagamento não havia sido feito.
A Sra. Ni lcéia recebeu   o

comprovante de depósito na Prefeitura
das mãos do prefei to Toninho
Rodrigues e do Procurador do
Município Dr. Vianei Stênio da Silva e
aproveitou para agradecer o prefeito
pelo  pagamento que ela estava
aguardando.

Toninho
Rodrigues,
Sra. Nilcéia
e Dr. Vianei
durante
entrega do
comprovante
de depósito

Anuncie no
 Tribuna Popular
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Prefeitura de Borda da Mata
e n c a m i n h a  q u a s e  m i l

p n e u s  p a ra  re c i c la g e m
A Prefeitura de Borda da Mata já

destinou 920 pneus inservíveis para
reciclagem. O primeiro envio de 510
pneus foi no dia 04/02/2013, o segundo
com 190 pneus no dia 04/03/2013,o
terceiro lote com 220 pneus foi destinado
à empresa que faz a reciclagem em 25/03/
2013.

A destinação da sucata, conforme
Resolução CONAMA 416/09 de 30 de
setembro de 2009, de maneira
eco logicamente correta foi para a
empresa Gallo Pneus, localizada em Mogi
Mirim/SP, a qual presta serviços de

coleta de pneus velhos e de sucatas em
geral, responsável pelo  translado,
armazenamento e destinação
ambientalmente responsável de todo o
material coletado.

Com os pneus inservíveis, as empresas
de reciclagem podem transformar o
material em combustível alternativo para
a indústria de cimento , pode ser
reaproveitado na fabricação de asfalto
ecológico, solados de sapato, borrachas
de vedação , pisos de quadras
po liesport ivas, pisos industr iais e
tapetes para automóveis.

Prefeitura de Senador José
Bento ganha do Governo
F e d e ra l  u m a  R e t ro
escavadeira e uma Patrol

Bom Repouso ganha 40 casas do Programa “Minha Casa, Minha Vida”
O município de Bom Repouso, numa

parceria entre Prefeitura, Cohab, Caixa
Econômica Federal, foi contemplado
pelo Governo Federal com 40 casas do
“Programa Minha Casa, Minha Vida”.

A parceria consiste na Prefeitura

fornecer o terreno e em conjunto com a
Cemig e a Copasa fornecer a infra
estrutura necessária para a construção
das casas.

Dentre 98 pessoas inscritas, 40 foram
selecionadas e começaram a assinar o

contrato na Caixa no  dia 29 de abril.
A Prefei tu ra também já está

começando a preparar o local para
receber o início das construções. O
nome do novo bairro será Conjunto
Habitacional Vereador Luiz Batista da Costa.

Local onde serão construídas as casas do Programa Minha Casa, Minha Vida

As famílias abaixo devem procurar com urgência
o Departamento de Assistência Social

(Bolsa Família) para atualização cadastral.
Endereço – Rua Eduardo Amaral nº 525 – Centro

Borda da Mata – no horário das 12h às 17h30.
Nome doResponsável: Bairro:
Maria Aparecida Ferreira Moreiras- Cervo
Silza Celia Dos Santos Santo Antonio
Eunice Marques De Oliveira N. S. Fátima
Solange Dos Santos Silva Moreira São Judas Tadeu
Juscelina Donizete Do Carmo Caetano Santa Cruz
Maria Jose Dos Santos Pereira Nova Borda
Juliana Tome Distrito Do Cervo
Heloisa Helena Da Silva Santa Cruz
Aline Aparecida Custodio Nova Borda
Ana Job Moreira Carvalho Cervo
Dirce Gomes Tavares Couto São Judas Tadeu
Adriana Inacio Santo Antonio
Joelma Aparecida De Mira Silva Distrito Do Cervo
Lucia Helena Machado Da Silva N. S. Fátima
Maria Lucia De Almeida Nascimento São Benedito
Maria Aparecida Moraes Da Silva            Sertãozinho
Maria Rita Da Silva Jacu
Leonilda Moreira Dos Santos Descalvado
Maria Lucia Moreira Do Couto Distrito Do Cervo
Cassandra Dos Santos Leite Santos N.S.Aparecida
Vera Lucia Do Couto Freitas Cervo
Rosangela Aparecida Brandao Souza Boa Vista
Sebastiana Rosa Moreira De Freitas Descalvado
Rosa Maria Xavier De Sousa Santa Terezinha
Rosana De Cassia Silva N.S.Aparecida
Tereza Pereira Da Silva Centro
Janete Do Couto Vieira Silva Cervo
Eliana Santos Do Couto Distrito Do Cervo
Sonia Helena Da Silva Santa Cruz
Maria Conceicao De Aguiar Santa Edwiges
Neyde Rodrigues Da Silva Oliveira Pontilhão
Mariza Soares Cardoso Centro
Fabiana Aparecida De Souza Distrito Do Cervo
Telma Aparecida Da Silva Santa Rita
Shirlei Pereira Da Silva Santo Antonio
Ana Lucia Da Costa Santa Rita

O prefeito de Senador José Bento,
Flávio de Souza Pinto, devido ao bom
relacionamento e prestígio político junto
ao Governo Federal, conseguiu para o
seu município, mais dois importantes
benefícios.

O primeiro é uma retro escavadeira que

deverá  chegar em Senador José Bento
até o mês de julho, já o segundo é uma
Patrol, que chegará no município até o
final do ano.

“São duas máquinas que muito vão
ajudar nossa população”, agradece o
prefeito Flávio.



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.
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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.

“A palavra justa nasce do silêncio,
e o justo silêncio, da palavra.”

Dietrich Bonhoffer
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Equipes de futsal e handebol disputam etapa municipal
dos Jogos Escolares de Minas Gerais em Borda da Mata

São cinco escolas, 17 equipes, dois
módulos e duas modalidades
esportivas na disputa para seis vagas
na próxima etapa dos Jogos Escolares
de Minas Gerais (JEMG) em Borda da
Mata. Participam alunos da Escola
Municipal Benedi ta Braga Cobra,
Escola Estadual Lauro Afonso Megale,

Escola Estadual Pio XII – Distrito
Cervo, Escola Estadual Dom Otávio
Chagas de Miranda – Distr ito
Sertãozinho e Colégio Nossa Senhora
do Carmo.

As modal idades dispu tadas no
município são handebol e futsal. Os
alunos são divididos em dois módulos:

o Módulo I com estudantes entre 12 a
14 anos e Módulo II com alunos de 15 a
17 anos.  

O futsal masculino Módulo I tem
cinco equipes, o Módulo II quatro
times. O handebol masculino Módulo I
tem três equipes. O handebol feminino
Módulo I conta com três times. No

futsal feminino Módulo I e handebol
feminino Módulo II há apenas uma
equipe cada e estas vão direto para a
fase micro rregional . Das demais
modalidades, apenas o campeão dos
respectivos módulos passam para a
segunda fase. Os jogos aconteceram no
Ginásio Poliesportivo, entre os dias 22/

04 a 25/04.
Os Jogos Escolares de Minas Gerais

acontecem em todo o Estado. A
competição que acontece em quatro
etapas (municipal, microrregional, regional
e estadual) faz parte do Projeto Minas
Esporte do Governo de Minas.  Em 2012,
mais de 160 mil alunos foram inscritos.
 

Confira os principais flashes da abertura no Ginásio Poliesportivo:

Cerca de 1.200 pessoas passaram pelo Centro
Médico de Borda da Mata no dia “D” da

Campanha de vacinação contra gripe
O Dia “D” da campanha de vacinação

contra gripe em Borda da Mata
aconteceu em 20/04, no Centro Médico.
Nesta data, foram realizadas também
campanhas de prevenção do câncer de
mama, câncer do colo do útero, combate
à dengue e incent ivo a prática de
atividades físicas. Ao todo, fo ram
vacinados 1.262 pessoas, entre idosos,
crianças de 6 meses a 2 anos, mulheres
puérperas, profissionais da saúde,
gestantes e portadores de doenças
crônicas.

A campanha de vacinação contra a
influenza começou no dia 15/04. Cada
dia as equipes atendem aos bairros
urbanos e rurais do município para
facilitar o acesso da população.

O público-alvo da campanha de
vacinação são os idosos acima de 60
anos, crianças de 6 meses a 2 anos,
gestantes, mulheres que tiveram parto
até 45 dias, profissionais da saúde e
pessoas com doenças crônicas, as quais
deverão levar pedido médico para a
vacinação.
 
 

Dia “D” da
Campanha de

Vacinação contra
a gripe em Borda

da Mata

“Se queres chegar ao fim da estrada,
não espere que alguém caminhe por ti.

 Põe os pés na estrada e anda.”
Herman Hesse
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Cafeicutores de Tocos do Moji recebem
treinamento sobre uso de agrotóxicos

A EMATER – Tocos do Moji , em
parceria com o SENAR , realizou nos dias
18 , 19 e 20 de Abril, um  Curso de
Apl icação de Agrotóxicos para
Produtores de Café CERTIFICADO. O
Curso foi realizado na Propriedade do Sr.
Benedito  Eugênio dos Reis ( Dito
Eugênio) e contou com a presença de 13
Produtores.

O Treinamento em aplicação de
Agrotóxicos é um dos principais itens

do Protocolo da Certificação pois garante
respeito ao meio ambiente , eficiência
técnico-econômica,  saúde do aplicador
e segurança alimentar para o consumidor.

Os Produtores de Café CERTIFICADO
já tiveram ganhos na produtividade e na
qualidade da Bebida. Em avaliações
feitas pela EPAMIG  33 % apresentaram
Bebidas de ótima qualidade , 55 %
Bebidas boas  e apenas 12 % de Bebidas
ruins. A qualidade da Bebida reflete em

melhor preço da saca de café e abre
caminho  para a valo rização  dos
Cafés da Região , como acontece no
município de Carmo de Minas.

A CERTIFICAÇÃO de Café iniciou
com 8 Produtores e hoje conta com
13 , s egundo  o  E ngenhei ro
Agrônomo Luiz Fernando Faria da
EMATER.

A Emater  agradece a part icipação
dos produtores.

Produtores de Café recebendo treinamento sobre o uso de agrotóxico

DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Homem pede para

experimentar carro de uma
mulher de 61 anos, pois queria

comprá-lo e com os documentos
e o veículo não retornou mais

No dia 08 de abril, a Polícia Militar de Borda da Mata foi procurada pela Senhora
M.I.S., de 61 anos de idade, a qual relatou que durante o fim de semana teve contato
com um cidadão que disse ter interesse em comprar seu veículo, e que na segunda-
feira o mesmo indivíduo esteve novamente em sua residência e pediu para que
pudesse “experimentar” o carro e levar para um mecânico, o que foi autorizado ao
autor.  Disse ainda que mais tarde, novamente o autor esteve em sua residência,
pedindo para que lhe fosse entregue o documento do veículo para que fosse levado
ao despachante, o que também foi fornecido ao autor. Até a presente data a vítima
não teve mais nenhum contato com autor, o qual levou consigo o veículo Voyage de
cor branca, placas BVN-8729.

A Polícia Militar solicita a todo cidadão que possa ter informações a respeito do
veículo desta Senhora, ligue imediatamente 190 ou 3445-1698.

Irmão agride irmã com
deficiência intelectual e

auditiva e é preso em flagrante
No dia 15 de abril, a PM recebeu informações através da testemunha R.M.R. de

que o autor W.B.S havia agredido sua própria irmã a qual sofre de deficiência
intelectual e auditiva. Diante das informações, foi constatada a veracidade dos fatos,
sendo o autor preso e conduzido à Delegacia de Polícia. A vítima foi encaminhada ao
Pronto Socorro e posteriormente deixada aos cuidados dos familiares
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!!!

A Câmara Municipal de Borda da Mata fará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 004/2013, tipo menor preço global, cujo objeto é contratação
de empresa especializada em cessão de direito de uso temporário de sistemas integrados nos módulos Orçamentário, Financeiro e Administrativo, conforme
especificações constantes no Termo de Referência. A abertura dar-se-á no dia 15/05/2013, às 14:00 horas. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos
interessados de 2ª a 6ª feira, das 12 h às 18 h, na Avenida Wilson Megale, 790 - 3º andar - Centro – Borda da Mata, CEP 37.564-000. Telefone (35) 3445-
1647. – HERBERT NILSON DE TOLEDO – Presidente da Câmara Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO


