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Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

Consultório

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

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2018

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              16 - 28
Março                   15 - 31
 Abril                    16 - 30
 Maio                    15 - 30
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Professora Bordamatense
homenageia mãe em trabalho

escolar de Pós-graduação
em Psicopedagogia

1)Pense e escreva 3 situações que
você faz hoje e que se lembra de seus
pais terem feito com você quando
criança.

Minha mãe sempre me ensinou a abrir
a janela de manhã e dizer:

- Bom dia Sol!
Era uma maneira de agradecer a Deus

por mais um dia que se iniciava e também
uma maneira de ser otimista.

Minha mãe também me ensinou a
sempre ser carinhosa com os outros,
demonstrar carinho, mostrar que
realmente eu me importo.

Minha avó me ensinou a ler a Bíblia, a
montar o presépio e também a arrumar a
minha cama.

2) Pense e escreva situações em que
aprender foi difícil em sua vida.

Em minha memória logo vem a
Matemática, sempre tive dificuldades em
aprendê-la.

Aprender a utilizar o computador,
formatar avaliações no estilo São José
também exigiu de mim muito esforço.

3) Pense e escreva em que aprender
foi prazeroso em sua vida.

Aprender a alfabetizar foi uma das
minhas maiores conquistas. Quando
ainda era menina, fui monitora do colégio
onde eu estudava. A sala era do Pré II. A
professora era uma verdadeira mestra em
alfabetização e me fez descobrir o
encantamento por essa fase. Lembro-me
bem que descobri alfabetizadora
naquela época.

Aprender a cozinhar, fazer brigadeiro
e pão de queijo também foi muito
gostoso.

4) Com quem você aprendeu mais, com
seu pai, mãe, avós ou irmãos.

Minha referência de aprendizagem é
sem dúvida minha mãe. Ela me ensinou
tanta coisa. Os olhos ficam cheios de
lágrimas ao me ver lembrar das diversas
situações em que aprendi com minha
mãe.

Aprendi a amar os livros de histórias
variadas e muitos poemas. Minha mãe
me ensinou a ouvir boas músicas
Caetano Veloso, Milton Nascimento,
Chico Buarque, Vinicius de Moraes,
Toquinho, dentre outros, fizeram parte
do meu repertório da infância.
Assistíamos juntas, o show de final de
ano do Roberto Carlos e dançávamos
na sala.

Mamãe sempre me ensinou a cuidar
de mim, ser vaidosa. Fazer as unhas,
manter os cabelos sempre arrumados,
passar creme e perfumes, nunca ficar sem
batom.

Sempre fui criada muito próxima de
minha avó, por isso aprendi tanta coisa
com ela também. Ser honesta e justa.
Falar com sinceridade e nunca deixar de
acreditar em Deus. Minha avó amava
flores, as margaridas eram suas
preferidas. Em minha casa há margaridas,
cujas mudas eu trouxe do jardim de
minha avó, foi uma maneira de me manter
sempre em sintonia com ela.

Aluna/Professora: Dolores Perez

Matos Azevedo(Filha de Sandra Toledo)

Vereador Dil é eleito Presidente da Câmara
de Borda da Mata para o exercício de 2018

O Vereador Waldir Gomes Bonifácio
(mais conhecido como Dil do Bairro Santa
Cruz) foi eleito, no dia 15 de dezembro de
2017, Presidente da Câmara de Borda da
Mata para o exercício de 2018. Juntamente
com Dil, compõem a mesa Diretora, a
Vereadora Marcela como Vice Presidente
e Roberto do Sertãozinho, como
Secretário.

Dil está no seu segundo mandato de
vereador e já ocupou a cadeira de
Presidente quando exerceu o cargo de
vereador na gestão 2005/2008. Agora,
segundo ele, volta mais experiente para o
cargo e diz que o lema durante sua gestão
de Presidente, chama-se economia. Para
ele, a situação que o país vive e a própria
cidade, em relação às dificuldades
financeiras, o momento é de reflexão e
pensar em zelar o máximo possível do
dinheiro público. “Nossa intenção é gastar
somente o necessário para a manutenção
do Poder Legislativo, algo imprescindível
para a garantia da democracia em nosso
país, para que assim possamos,  em
parceria com o Executivo Municipal, poder

Marcela, Dil e Roberto

realizar obras que realmente venham
beneficiar nossa população. O que
depender da minha parte, tudo será feito,
com responsabilidade no gasto com o

dinheiro público, para que o povo
reconheça o nosso esforço em melhorar
cada vez mais o município”, enfatiza o
novo Presidente Dil.

Câmara Municipal de Borda da
Mata devolve mais de 205 mil

reais para a  Prefeitura em 2017
O ex-Presidente da Câmara de Borda

da Mata, Jorge Pereira Filho,  realizou
em 2017, a devolução no valor de
R$205.839,15, para o Prefeitura.  O
vereador implantou uma gestão
administrativa eficiente que culminou
com uma economia para os cofres
públicos, por isso conseguiu devolver
essa quantia.  O valor devolvido foi de
grande importância para o Executivo,

especialmente para o cumprimento dos
compromissos assumidos com
fornecedores e pessoal. O vereador
Jorge Pereira Filho teve como princípios
de sua gestão a transparência,
economia e eficiência, além de
possibilitar aos demais vereadores a
oportunidade de participarem de cursos
de formação para o melhor exercício da
vereança.

Vereadores de Borda da Mata recebem
homenagens  por suas atuações no município

O Instituto de Estudos Políticos
Juscelino Kubitschek  de Belo Horizonte
homenageou os vereadores mais
atuantes de Borda da Mata em 2017. Foi
feita uma pesquisa por telefone e quatro
vereadores receberam a homenagem.
Jorginho ficou em primeiro lugar com 17,
9%, depois, Jair Alvarenga com 15,1%,
em terceiro, Cláudia Alfano Flausino
com 11% e em quarto lugar, Marruco
com 9,5%.

Eles foram homenageados em BH com
troféu e certificado.

Todos agradecem o apoio da
população para que continuem cada vez
mais atuantes, pensando sempre no bem
comum. Marruco, Cláudia, Jair e Jorginho

Prefeitura de Borda da Mata convoca
todos os servidores para atualização cadastral

Todos os servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas que recebem da Prefeitura
de Borda da Mata deverão procurar o Setor de Pessoal para atualização cadastral no período de 08/
01/2018 a 30/03/2018. Os servidores que tiveram mudança de nome por motivo de casamento,
separação ou divórcio, deverão procurar o Posto Uai, Receita Federal, Cartório Eleitoral, Caixa e
Banco do Brasil para regularizarem seus documentos (RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP).
Aqueles que não tiveram alteração no nome deverão levar somente um comprovante de residência
atualizado.O motivo da urgência na atualização é a adesão à nova plataforma do Governo Federal, o
e-Social, que terá todas as informações dos trabalhadores. Caso as informações não estejam
regularizadas e atualizadas, pode acarretar  bloqueio dos salários a partir de abril de 2018. O Setor de
Pessoal reitera que está previsto no Estatuto: “é dever do servidor manter seu cadastro atualizado”,
cabendo advertência para aqueles que não o fizerem.

Prefeito André e Vereador Jorginho
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A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

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.

Bom Repouso comemora 64 anos com uma grande festa
O “Festeja Bom Repouso 2017”  atraiu um grande público para a cidade.

O município de Bom Repouso
comemorou seu aniversário de 64 anos
de emancipação política administrativa
com uma excelente festa que atraiu muitos
visitantes para a cidade e aqueceu a

economia local no final do ano.
A data é comemorada no dia 12 de

dezembro, mas a Prefeitura, em parceria
com a Associação Comunitária Amigos
do Povo começou o Festeja no dia 08 de

dezembro e foi até o dia 11, véspera do
feriado no município.

A festa teve várias atrações entre elas,
DJ Kilesse no dia 08, Marcos Paulo e
Marcelo se apresentaram no sábado, dia

09. Domingo, dia 10,  foi a vez da cantora
Adriana Arydes agitar a galera e para
encerrar as festividades no dia 11, a dupla
sertaneja Fiduma e Jeca fizeram um
grande show.

A festa teve entrada franca todos os
dias e contou com apoio da Polícia Militar
e da Câmara Municipal. Já a parte de
sonorização e locução ficou por conta da
Equipe Áudio Vox de bom Repouso.

Fotos:Detonafest e Débora Andrade

Romaria de Motos de Bom Repouso ao Santuário Nacional de Aparecida – SP

No dia 16 de dezembro, um grupo de pessoas de Bom Repouso, incluindo
Alantiel Ferreira e Débora Andrade, da Equipe Áudio Vox, fez uma Romaria de
Motos ao Santuário Nacional de Aparecida – SP.

“Gostaria de agradecer à companhia dos nossos amigos da Romaria de
Motos de Bom Repouso, pela viagem abençoada. Foi inesquecível, novas
amizades, oração e Louvor a Nossa Senhora Aparecida!”, diz Débora Andrade.
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Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 171818181818

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade
Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

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

PM de Borda da Mata prende
foragido da Justiça que estava

escondido no mato há mais de 20 dias
A PM realizou operação para prender foragido da Justiça em Borda da Mata. O

serviço foi realizado no bairro Santa Cruz e contou com o emprego de sete policiais
militares altamente treinados para incursão noturna em terreno de risco. Há mais de
20 dias tentando esquivar-se das garras da lei, o foragido vivia se embrenhando
pelas matas que circundam a cidade e, quando dormia em algum local, contava com
o auxílio de comparsas que vigiavam as imediações com lanternas enquanto o
criminoso dormia. Na Delegacia o próprio fugitivo revelou que estava disposto a
resistir enquanto fosse possível, só não tendo o feito diante da rápida ação dos
policiais militares que o prenderam.

1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901

DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
ColaColaColaColaColaborborborborboradoradoradoradorador:Ca:Ca:Ca:Ca:Cabo Morbo Morbo Morbo Morbo Moreireireireireiraaaaa

Reflexões sobre heroísmo
em homenagem a Força

Expedicionária Brasileira 
Por Cristiano Caporezzo

Confrontar a morte, com abnegação
própria e preponderância de valores
hábeis a abranger e transcender o
individualismo, faz parte da essência dos
heróis.

Sujeitos desprovidos de amor por
qualquer objeto cuja natureza ultrapasse
o círculo estreito dos seus próprios
umbigos sempre dirão, invariavelmente,
que todo o sacrifício que termina com a
morte do seu promotor não tem valor
algum. Afinal, todo aquele que tomba
morto, jamais usufruirá de qualquer
coisa pela qual lutou
(independentemente de já o ter feito).

Eu, porém, tenho a plena convicção
de que todo aquele que não tem algo
pelo qual valeria a pena sacrificar a
própria vida é um grande desafortunado.
Deus, família, pátria ou ideal, a profunda
motivação diante de algo que é tão belo
e bom ao ponto de merecer ser protegido
de todas as formas necessárias,
inclusive com a assunção da entrega
derradeira e total, é digno de eterna
exaltação.

A própria vitória ou derrota, em muitos
casos, se torna algo irrelevante diante
do chamado do dever, diante do exemplo
de bravura na conduta intransigente de
se fazer o que é certo. Porque só assim é
possível se viver com honra. Isto não
significa que só é honrado aquele que

se vê na vida diante de uma encruzilhada
decisória mortal, mas sim que,
necessariamente, sabe da existência de
coisas que lhes são sagradas e que não
permitirá jamais que alguém indigno
coloque as mãos nelas sem antes ter que
destruí-lo. Para gente assim, ainda que
advenha a morte, jamais advirá a derrota.
Pois, na pior das possibilidades, restará
a vitória pessoal na recusa de se dobrar
diante do mal, sendo que o tamanho
desigual do inimigo apenas serve para
aumentar a glória de quem o enfrenta.
Para além disso, o exemplo sobreviverá
ainda que na forma de uma pequena, mas
brilhante, luz guia em meio à escuridão.

Heroicos pracinhas brasileiros, mesmo
que muitos do nosso povo ainda não
saibam, o sacrifício de vocês jamais será
esquecido! Todos os anos as crianças
italianas da cidade de Montese cantam,
em português, a Canção do
Expedicionário como forma de exaltar os
seus heróis libertadores. E eu lhes
prometo, na pessoa do Sargento da FEB
José Augusto Ferreira Pó, veterano que
tenho o prazer de conhecer
pessoalmente, que os meus filhos farão
o mesmo em agradecimento pelo
sacrifício no teatro italiano, bem como
pela queda do Estado Novo Getulista!
Como compôs a banda nórdica Sabaton:
Cobras fumantes eterna é sua vitória!

Vítima de si mesmo
Por Cristiano Caporezzo

Duas nocivas e estagnadoras
inclinações humanas para o
desenvolvimento da personalidade são:
o orgulho e a ira. Infeliz de quem fica
submerso na própria vaidade,
acreditando ser senhor de ações apenas
impecáveis, encontrando, em todos os
lugares, terceiros para os quais jogar os
seus próprios erros. Erros de uma mente
desordenada que acredita jamais errar.
Pior do que isto, apenas a ira oriunda do
expediente da negação. Pois quando esta
é combinada ao orgulho, faz surgir
justificativas coléricas e ilógicas que

serão direcionadas, necessariamente, a
algum outro. Outro que, por sua vez,
quase sempre é a pessoa mais próxima
que, paradoxalmente, deveria gozar de
maior estima e consideração. O alvo ideal
de todas as frustrações pessoais. O falso
motivo perfeito dos mais notórios
fracassos da vida. Quem encontra um
inocente para culpar pelos seus próprios
erros, no fim, sempre será o maior inimigo
de si mesmo, pois estará condenando-se
à estagnação eterna e, dependendo da
generosidade e paciência alheias, também
ao abandono e a solidão.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

ANUNCIE AQUI
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Prefeitura de Tocos do Moji fará leilão de cinco veículos no dia 22 de janeiro
A Prefeitura de Tocos do Moji, visando

renovar a frota municipal, vai fazer no
dia 22 de janeiro um leilão de cinco
veículos (conforme quadro abaixo). De
acordo com o Prefeito Toninho
Rodrigues, essa renovação se faz
necessária para dar mais segurança e
conforto aos usuários.

Os bens deste Leilão poderão ser
visitados pelos interessados na
Garagem da Prefeitura- Rua José Tomás
Cantuária, 299, Centro, Tocos do Moji/
MG., das 8h às 11h e das 13h às 16h. De
15 a 22 de janeiro em dias úteis, conforme
funcionamento da Prefeitura, sendo que
iniciando a realização do leilão, encerra
a visitação. Os bens serão vendidos no
estado de conservação em que se
encontram, não cabendo à Prefeitura ou
ao leiloeiro qualquer responsabilidade
por defeitos ou vícios de qualquer
natureza, ou qualquer responsabilidade
em realizar consertos, reparos, desmonte
ou mesmo providências com a retirada
ou transporte do material arrematado.

Veículos que serão leiloados:

Festividades de final de ano
em Tocos do Moji e

aniversário da cidade
O final de ano é marcado pelas

tradicionais festividades, e Tocos do
Moji festeja também sua emancipação
Político-Administrativa, que aconteceu
dia 29 de dezembro de 1995.

São 22 anos de Emancipação e 21 anos
de Administração com grandes
conquistas, conquistas estas obtidas
através de  trabalho sério, em que, a
busca pela qualidade de vida da
população tornou-se objetivo central e
primordial dos gestores municipais.

 No dia 29 de dezembro, aniversário
da cidade, a Lira Tocosmojiense
executou o  Hino da Cidade e outras
músicas do seu repertório, dos
tradicionais dobrados e as  mais
modernas e a Lira também apresentou
sangue novo na praça, crianças de oito
a nove anos, jovens artistas que serão
nossos músicos de amanhã, e não
deixarão morrer essa tradição que
perdura por mais de 90 anos, os jovens
artista executaram brilhantemente duas

Confira os principais momentos das festividades:

músicas, Asa Branca e Ode Alegria a 9ª
Sinfonia de Beethoven.

Também no dia 29, em continuação as
festividades de aniversário teve a
apresentação da Banda Fattus, no dia
30, teve apresentação da Banda
Celebration e no dia 31, noite de
Réveillon, o Prefeito Toninho Rodrigues
em breves palavras agradeceu a
participação da população e visitantes
e desejou um ano novo de muita saúde,
paz, prosperidade e alegrias a  todos
presentes, na oportunidade quem
apresentou-se foi a Banda Novo Estilo
encerrando assim o ano de 2017 e
iniciando 2018 com muita música boa,
para a alegria dos participantes.

Agradecemos o apoio da   Policia
Militar MG na pessoa  do Sargento
Dayvid Roges Vieira, comandante do
destacamento de Tocos do Moji.

Departamento de Lazer e Turismo
Tocos do Moji

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Borda da Mata fará licitação na modalidade de Pregão
Presencial nº. 001/2018, tipo menor preço por item, cujo objeto é referente a
contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de imprensa quinzenal

na sede da contratante e publicações dos atos oficiais da Câmara Municipal de Borda da Mata,
durante o período de 12 (doze) meses. A abertura dar-se-á no dia 26/01/2018, às 13:00 horas. O
Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 5ª feira, das 12 h às 17h e na 6º
feira das 8h às 14h, na Avenida Wilson Megale, 790 - 3º andar - Centro – Borda da Mata, CEP
37.564- 000, pelo site https://www.camarabordadamata.mg.gov.br maiores informações através
do Telefone (35) 3445-1647. – WALDIR GOMES BONIFÁCIO – Presidente da Câmara
Municipal.
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Administração Municipal de Borda da Mata divulga balanço de investimentos em 2017

Algumas realizações de 2017:

SAÚDE
O atendimento humanizado e o
investimento maciço de recursos zeraram
filas de espera há mais de dois anos, o
que melhorou a qualidade de vida e
simplificou atendimentos a milhares de
pessoas. O investimento em Saúde
durante 2017 foi de mais de R$ 11 milhões
de reais (R$ 11.273.040,39), o que
representa 31,28% da arrecadação
municipal. Em relação a 2016, R$ 1 milhão
e 300 mil reais a mais em investimentos
na Saúde de Borda da Mata.
Todos os serviços da Secretaria de Saúde
foram transferidos do Centro Médico por
conta das condições da estrutura física
e insalubridade. Nas dependências do
Lar Monsenhor Pedro Cintra, foram
instaladas em espaços amplos a sala de
fisioterapia, farmácia, sala para os
agentes de endemias, ambulatório
municipal e toda a sede administrativa
da Secretaria, além do Pronto
Atendimento já instalado. O espaço foi
revitalizado com manutenção, inclusive
plantio de horta para o Lar e construção
de fonte de água potável.

Mutirão de ultrassonografia: com uma
fila de espera com centenas de pessoas
parada há cerca de dois anos, o médico
contratado realizou mutirões de
ultrassonografias aos finais de semana
para facilitar aos pacientes. Os
moradores da zona rural receberam
transporte de ida e volta. Todos eram
recepcionados com café e já levaram o
resultado que saía na hora. Mais de 400
bordamatenses realizaram o exame.

Pediatra todos os dias: Médicos
especialistas em crianças passaram a
atender todos os dias em Borda da Mata:
no ambulatório municipal, nos distritos
Cervo e Sertãozinho e nas escolas.

Farmácia Municipal: Quase 47 mil
pessoas atendidas (46.982) em 2017.
Apesar da dívida do Estado de Minas
Gerais em quase 1 milhão de reais com a
Saúde Municipal e o não repasse de
vários medicamentos de
responsabilidade do Governo de Minas,
o município supriu a necessidade e
entregou mais de 1 milhão e meio de
medicamentos na Farmácia Municipal em
2017 (1.563.287).

Transporte de pacientes: Cerca de 12 mil
pacientes transportados em 2017. Mais
de 1.100 viagens para 22 cidades de três
estados.

Aquisição de seis veículos: uma van de
15 lugares, duas mini vans de 7 lugares 
e três carros para transporte de
pacientes.

Agentes Comunitárias de Saúde:
aquisição de tablets e treinamento para
melhor acolhimento das famílias, de casa
em casa.

Cisamesp: 4.151 consultas/exames
realizados em 2017. Um aumento de 20%
em relação a 2016. Cumprimento da meta
de atendimentos em decorrência do bom
serviço das agentes comunitárias e
agendamento de transporte.

Hospital Regional: Mais de 50 mil
atendimentos (exames, consultas,
internações, acompanhamentos,
procedimentos). Total de 448
internações, sendo 60 UTI e 13 UTI neo-
natal; consultas, atendimentos e/ou
acompanhamentos; 1.703 tratamentos
em oncologia; 1.222  tratamentos em
nefrologia. (Dados atualizados até de
agosto de 2017).

Atendimentos no Ambulatório, Pronto
Socorro e Unidades Básicas de Saúde
em Borda da Mata em 2017

CONSULTAS MÉDICAS/
ENFERMAGEM NAS UBS: 71.517
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS
UBS: 95.791
ACADEMIA DA SAÚDE: 8.427
CARDIOLOGIA: 666
CIRURGIA GERAL: 328
CLÍNICA MÉDICA: 14.867
DENTISTAS: 21.048
EXAMES LABORATORIAIS (APENAS
REALIZADOS PELA CLÍNICA N S DO
CARMO): 19.276
FISIOTERAPIA: 3.490
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: 1.466
MEDICINA DO TRABALHO: 430
OFTALMOLOGIA: 735
ORTOPEDIA: 83
PEDIATRIA: 5.603
PEQUENAS CIRURGIAS: 113
PREVENTIVO: 574
PROCEDIMENTOS PRONTO
SOCORRO: 49.514
PSICOLOGIA: 1.088
PSIQUIATRIA: 687
RADIOGRAFIAS: 2.196
ULTRASSONOGRAFIAS: 434
ASSISTENTE SOCIAL: 900
RADIOGRAFIA PERIAPICAL MÉDIA:
384
VACINAS: 14.692
VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 228
Animais castrados: 70
Animais vacinados contra raiva: cerca
de 2 mil

OBRAS
No Departamento de Obras, em 2017,
foram investidos mais de R$ 4 milhões
de reais (R$ 4.044.283,97). O grande viés
do Departamento de Obras foi a atenção
ao produtor rural com a manutenção das
estradas rurais que estavam em
condições precárias de tráfego. Em
determinados lugares, sem manutenção
há anos, desde os distritos aos bairros
mais distantes de Borda da Mata.

· Estradas rurais;
· Reforma de pontes;
· Limpeza do ribeirão Santa
Terezinha: foram retiradas 500 toneladas

de terra, vegetação e entulhos do rio.
Para retirar o acúmulo, foram necessárias
90 viagens de caminhão;
· Regularização das licenças
ambientais;
· Cemitério – regularização de
grande número de escrituras duplicadas.
Aquisição de terreno no valor de 350 mil
para ampliação do cemitério em espaço
com capacidade para cerca de 700
jazigos;
· Devolução de 3 vigas ao DER,
não utilizadas e sem prestação de contas
desde a gestão 2005/2008 para
habilitação na liberação de recursos junto
a SEGOV;
· Licitação do entorno do Cemei
II no valor de R$600 mil;
· Adesão ao serviço de
recauchutagem, que faz os pneus serem
utilizados até três vezes, economizando
na compra de novos pneus;
· Operação tapa-buraco em
pontos da cidade. Faixas de pedestres
de acesso à Basílica;
· Calendário de entulhos,
facilitando o cidadão saber o dia em que
poderá colocar seu entulho na rua;
· Retirada do telhado do estádio,
primeiro passo para a reforma do local;
· Distritos Cervo: estradas,
pontes, obras de saneamento;
· Distrito Sertãozinho: estradas,
pontes, manutenção no abastecimento
de água.

EDUCAÇÃO
O investimento em Educação, Esporte e
Lazer em Borda da Mata compreendeu
35,03% da arrecadação municipal em
2017, o que significa mais de R$ 12
milhões de reais transformados em
ensino (R$ 12.625.363,04). Em relação a
2016, mais de meio milhão de reais a mais.

· Borda da Mata em 1º lugar no
país com a avaliação “Prova Brasil
Premiada”, da Pearson;
· Aquisição de mais um veículo
(ônibus) para o transporte escolar;
· Parceria com as Escolas
Estaduais, Colégio e APAE, entre outras
atividades, a Desfile do Dia da Pátria, com
a participação de todas as Escolas de
Borda da Mata, como culminância do
Projeto “Que valores queremos para o
nosso Brasil?”;
· Projeto de Leitura nas Escolas,
com a produção de textos pelos alunos e
a divulgação dos mesmos em diversos
pontos da cidade (Ex.: Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Loteria etc);
· Medalha de Ouro de uma aluna
da Rede Municipal na Olimpíada
Brasileira de Matemática;
· Realização do PROERD em
parceria com a PMMG;
· Realização de palestras e
capacitações para os professores com
nomes reconhecidos nacional e
internacionalmente no campo da
educação, sendo algumas no auditório
do Colégio, com convite a todas às
Escolas de Borda da Mata;
· Processo de designação de
cargos e aulas para 2018, ainda no final
do ano letivo 2017.
· Abertura de mais uma sala de
AEE, na E. M. Francisco Souza Costa;
· Parceria para a realização do
Projeto “Mutirão da Vida”, em outubro,
com nomes importantes da educação e
cultura regional e nacional, como o Prof.
Dr. Carlos R. Brandão, da Unicamp;
· Implantação do Sistema de
Ensino Dom Bosco, da Pearson, no
Ensino Fundamental II, melhorando o
processo ensino-aprendizagem.

ESPORTE E LAZER
· Atividades Esportivas:
Escolinha de Futebol; Escolinha de
Futsal; Escolinha de Vôlei e Capoeira.

· Realização do JEMG Etapa
Municipal (mais de 200 alunos/atletas;
cerca de 300 visitantes por dia);
· Participação JEMG Etapa
Microrregional em Extrema: (56 alunos/
atletas) + transporte e toda alimentação
da semana;
· Realização do 1º Campeonato
Inter Setorial de Futebol Society;
· Apoio e participação a eventos:
(Corrida do Asilo, Trilha da Torre, Aciso
(Ação Cívico Social da PMMG), Desafio
da Onça de MTB, Festival de Capoeira
“Borda Fest”, 3ª Corrida da República,
6ª Copa do Distrito do Sertãozinho; 1ª e
2ª Corrida e Pedal Solidário);
· Realização do 1º Brincando na
Rua;
· Cronograma de manutenção: 7
campos de futebol;
· Reativação do Conselho
Municipal de Esporte;
· Reformas: Quadra e Campo do
Sertãozinho;
· Mais de 6 mil km percorridos
no ônibus de apoio a atletas.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Mais de R$ 2 milhões de reais investidos
(R$ 2.124.329,55) em ações de
desenvolvimento social com
responsabilidade e livre de
assistencialismo.

· Projeto Qualifica Borda da
Mata: Parceria com o Funemp (Fundo
Especial do Ministério Público), Senai e
Senac para o Projeto “Qualifica Borda
da Mata”; Investimento de quase R$ 350
mil, custeado pelo Funemp; 17 cursos
profissionalizantes no decorrer de 3
anos; Quase mil pessoas irão se
profissionalizar com os cursos
oferecidos;
· Atividades do Cras Sebastiana
Marques e reinauguração do Cras Anexo
Santa Cruz;
· Administração do Lar
Monsenhor Pedro Cintra; revitalização
do espaço, criação de horta, realização
de eventos para integração da
comunidade e aproximação com os
idosos.
· Conselho Municipal de
Assistência Social;
· Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
· Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso.

ADMINISTRAÇÃO
No Departamento de Administração e
Finanças, juntamente com o Gabinete,

incluem-se as despesas com pessoal,
materiais, fornecedores e também as
festividades do município. Em 2017,
foram investidos cerca de R$ 4 milhões e
meio (R$ 4.525.155,57), uma economia de
quase um milhão em relação a 2016.

· Valorização do Servidor
Público. Pagamento no último dia do mês
trabalhado. Reajuste das diárias dos
motoristas. Pagamento do 13º em parcela
única em dezembro. Reajuste de 33% no
auxílio alimentação dos servidores.
Atendimento odontológico aos
servidores. Palestra no Dia do Servidor
Público. Treinamento e capacitação dos
servidores. Pagamento do descanso
semanal remunerado devido aos
professores do Ensino Fundamental II
(horistas);
· Pagamento de fornecedores da
Prefeitura em dia.
· Investimento em qualidade no
atendimento ao cidadão. Estruturação
dos setores de Protocolo, de
Arrecadação, Fiscalização e
Atendimento ao Público.
· Implantação da Nota Fiscal
Eletrônica;
· Regularização da cessão de
funcionários para Apae através da Lei
2037/2017.
· Aquisição de 31 máquinas para
substituir computadores ultrapassados.

CULTURA E TURISMO

Áreas nunca trabalhadas conforme as
políticas públicas do Estado e dos
Ministérios da Cultura e do Turismo.
Ações e eventos com foco no
desenvolvimento econômico de Borda
da Mata.

· Cumprimento das políticas
públicas voltar a integrar o Mapa do
Turismo Brasileiro;
· Retorno ao Circuito Turístico
das Malhas do Sul de Minas;
· Reativação do Conselho
Municipal de Turismo;
· Criação do Conselho Municipal
de Políticas Culturais;
· Lançamento do Festival de Arte
de Borda da Mata (Festar);
· Elaboração do calendário oficial
de eventos;
· Parceria com o comércio local
para realização da 1ª Parada de Natal;
· Parceria para a realização da
apresentação da Orquestra Sinfônica de
Mogi Guaçu.

Saúde como prioridade recebeu R$ 1 milhão e 300 mil reais a mais em investimentos
em 2017. O compromisso com a Educação também saltou meio milhão de reais a

mais. Na Administração, uma economia de quase um milhão de reais.

Número de
pacientes
atendidos

em
médicos
especia-
listas e

exames
complexos

no
CISAMESP

em Pouso
Alegre

aumentou
20% em

2017, em
relação ao

ano
anterior.
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,
lanches,
bolos,

brioches
e muito
mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso
Alegre,

servimos
pratos

executivos

Três apresentações musicais marcam lançamento do Festar – Festival de Arte de Borda da Mata

Em clima de Natal, a noite de 23 de
dezembro de 2017 marcou o
lançamento do Festar - Festival de
Arte de Borda da Mata, no Coreto,

com três apresentações musicais:
solo de voz e violão com Rafaely
Santos e Raquel de Mello,  com
participação de Gabriel Rocha. Em

seguida, a apresentação do Grupo de
Louvor da Igreja Presbiteriana
Independente e no encerramento o
Grupo Jusc.

Com o Festar, a Prefeitura de Borda
da Mata pretende levar cultura,
entretenimento e lazer com talentos
locais e diferentes manifestações

culturais para toda a cidade. Em 2018,
vão acontecer cinco edições do
Festar, cada uma com um tema e
programação diferente.

Festar Gastronômico movimenta
mês de janeiro em Borda da Mata

De 02 de janeiro a 02 de fevereiro de
2018 acontece o Festar Gastronômico
com o concurso “comida de boteco”
entre sete bares de Borda da Mata. Cada
estabelecimento vai ter um dia definido
para o ponto de encontro, o dia em que
a equipe de quatro jurados vai degustar
e avaliar o petisco inscrito. Nesse dia,
os proprietários vão preparar a estrutura
para receber os bordamatenses e
turistas, no entanto, durante todo o
período de realização do concurso, os
clientes poderão votar logo após
consumir o prato. O resultado do melhor
petisco sai no dia 02/02 com o bota-fora
no estabelecimento campeão.

Embora seja um concurso, o clima é
de amizade entre todos os
estabelecimentos! O objetivo da
Prefeitura de Borda da Mata por meio
dos setores de Cultura, Esporte e Lazer,
juntamente com a comunidade,
representada no Conselho Municipal de

Turismo, é movimentar a economia da
cidade e oferecer experiências
gastronômicas da melhor qualidade em
nosso município. 

A divulgação do evento foi publicada
no dia 01/12 nas redes sociais da
Prefeitura com um prazo de 10 dias para
inscrição (de 04 a 14/12), neste período
os interessados puderam conhecer o
regulamento do Festar Gastronômico -
Comida de Boteco: edição
2018 disponível no site
w w w. b o r d a d a m a t a . m g . g o v. b r
e preencheram a ficha de inscrição que
também foi disponibilizada no site. 

 

Restaurante e Pizzaria Agridoce
Avenida Alvarina Pereira Cintra, 150 –

Centro
Prato: Fraldinha ao molho de cerveja

preta
Bar do Maurinho

Rua Duque de Caxias, 797 – São Judas
Prato: Virado à mineira
Pastelaria 3 Irmãs (Josi)
Avenida Lauro Megale, 230 – São

Judas
Prato: Porção de pastel de milho
Bar do Clube
Rua Silvio Monteiro de Carvalho –

Clube Literário - Centro
Prato: Contra-filé à parmegiana
Bar Tolerância Zero (João Beija-flor)
Rua Francisco Marques da Costa

(esquina com a Rua Luiz Cardoso) –
Santa Rita

Prato: Bolinho de galinha caipira
Oba Oba
Avenida Magalhães Pinto, 85 – Santa

Terezinha
Prato: Oba’s burguer
Pesqueiro São Mateus
Estrada para bairro dos Mascates –

saída para Tocos do Moji
Prato: Tilápia frita

Carnaval em Tocos do Moji

DA SOMBRA A FOTOGRAFIA, DA FOTOGRAFIA
A IMAGEM, DA IMAGEM O CINEMA.

ENREDO CHUCHU BELEZA 2018

(Zé Vitor)

Da sombra refletida na parede
Nasceu a fotografia

Imagem em movimento é cinema
Chuchu Beleza é só alegria.

No final do século dezenove
Na Europa uma luz resplandeceu

Os franceses inventaram o cinema
Que logo o mundo inteiro conheceu

Projetados sem som, em preto e branco
São lembranças que o tempo não apagou

O Pateta Charles Chaplin o Gordo e o Magro

  Sangue e areia, e o vento levou.

O Et e a Noviça Rebelde
King Kong o Gladiador e o Tubarão
Avatar, Titanic, e o Homem Aranha
O Senhor dos Anéis e o Rei Leão
O Bem Hur  e Cantando na Chuva
Extraterrestre e os Setes Samurais
Casablanca e a Guerra nas Estrelas
Os Suspeitos, e tantos outros mais.

Denominaram sendo a sétima arte
Com a chegada do trem na estação

Chuchu Beleza vai mostrar na avenida
Toda magia da grande invenção

Efeitos especiais e som em quatro D
Vamos colorir a nossa passarela
Os passistas são atores e atrizes

E a avenida, é a grande tela.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO 2.000

EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões
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