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A COMEXIM CAFÉ  informa aos amigos

produtores, que para melhor atendê-los, está com seu

escritório localizado em Borda da Mata, na Rua Eduardo
Amaral, 347,  próximo a Agropecuária  e Veterinária

Marques, com atendimento  nos seguintes horários, de

Segunda a Sexta- feira das
8h às  12h e das 13h às 17h30.

Intermediações
Compra e Venda de Café
(35) 9-9868-0382 - Vivo
 (35) 9- 9147-5778 - Tim

Falar com Odair
Informações: 0800-2838500

Comexim  Ltda.
Rodovia MG 290, Km 54,3, Córrego da Gralha,

Ouro Fino – MG

Tocos do Moji é a 5ª melhor cidade em administração
(Gestão Fiscal/ano 2016) em Minas Gerais
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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 2017

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 31
Fevereiro              15 - 27
Março                   15 - 31
 Abril                    13 - 28
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 30
   Julho                  14 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 29
  Outubro               16 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

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

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,

retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com
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* À partir de 1.000 cartões

Tocos do Moji é a 5ª melhor cidade
em administração (Gestão Fiscal/

ano 2016) em Minas Gerais
A Federação das Indústrias –

FIRJAN - realizou uma pesquisa a nível
nacional e nos Estados brasileiros,
sobre a administração pública (gestão
fiscal) dos municípios. O município de
Tocos do Moji obteve, entre os 853

municípios mineiros, a honrosa 5ª
colocação e entre os 5.500 municípios
brasileiros obteve a 80ª colocação, o
que demonstra a excelente
administração do município de Tocos
do Moji, no ano de 2016.

Enfermeira e Agente de Saúde participam
na Regional de Saúde da capacitação

“Formação de Tutores Amamenta Alimenta Brasil”
De 08 a 11 de agosto,  aconteceu na regional de saúde

a capacitação de Tutores AAB. De Tocos do Moji,
estiveram nesta capacitação, a Enfermeira da Estratégia
Saúde da Família Shirlei Pereira e a Agente de Saúde,
Gabriela Pereira.  Esta capacitação teve como foco para
os participantes o incentivo ao aleitamento materno, a
preparação da mãe desde início da gravidez para que
seu filho seja amamentado, focando a importância tanto
para a mãe quanto para o bebê. Nessa capacitação
mostrou a importância de realização de um pré-natal de
qualidade e que as gestantes sejam apoiadas, que elas
sejam acompanhadas mais de perto, que seja visto a
família como um todo e focou a importância do pai no
pré-natal, fornecendo assim um maior vínculo entre a
equipe e a família. 

Capacitação
“Formação de

Tutores
Amamenta

Alimenta Brasil”

Pesquisa divulgada pelo Instituto Tiradentes avalia
primeiros 180 dias da gestão 2017/2020 de

Borda da Mata em 80% ótimo ou bom
Os primeiros seis meses da equipe de

governo do prefeito André Carvalho
Marques e vice Paulo César de Freitas
receberam uma pesquisa do Instituto
Tiradentes com um resultado bastante
satisfatório. Segundo metodologia do
Instituto, a pesquisa por amostragem
ouviu 313 opiniões aleatórias no
município. A avaliação de 55% dos
entrevistados foi “ótimo”. 25%
consideraram a atuação da nova gestão
como “bom”. 12% consideraram
“regular” e 8% “ruim”.

A pesquisa abordou ainda qual o
secretário mais atuante na opinião dos
entrevistados. 31% consideraram Rosaly

Esther, a frente da Secretaria Municipal
de Saúde, outros 19% citaram Antônio
Carlos de Rezende, diretor do
Departamento Municipal de Educação,
10% citaram o chefe de Gabinete Celso
Cardoso Arruda e 40% das opiniões se
dividiram entre os demais
departamentos. 

Para o prefeito André Carvalho
Marques, esse resultado aponta para a
concretização do trabalho em parceria
com a população, a fim de atender as
diversas demandas do município “o
objetivo é o desenvolvimento de Borda
da Mata e o bem-estar do povo. Estamos
atentos às principais necessidades.” 

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

Dia 13 de agosto – Dia dos Pais
Meus enteados, genros, noras e netos fizeram uma comemoração em meu favor,

pois eu os considero como meus filhos e agradeço a eles por terem consideração
por mim. Muito obrigado!

Jair Benedito de Souza
Bairro Santa Cruz
Salmos 121 – V1
“Olho para os montes e pergunto: De onde vem o meu socorro? O meu socorro

vem do Senhor que criou os céus e a terra”.
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

 Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendemos em domicílio em Borda da Mata, Tocos do Moji e
Zona Rural, agende sua consulta pelo Telefone:(35)99904-8397

Pronto Socorro de Borda da Mata atende
pacientes 24 horas por dia, sete dias por semana

Borda da Mata possui atendimento
médico 24 horas por dia, sete dias da
semana. O Pronto Socorro, que fica nas
dependências do asilo, faz os
atendimentos de urgência e emergência,
ou seja, de quem está precisando de
atendimento imediato, com risco
iminente de vida. Quando o paciente
chega, ele primeiro é estabilizado, isso
quer dizer, recebe toda a atenção médica
e de enfermagem necessária para então,
SE NECESSÁRIO, ser transferido para
um hospital maior, pelo sistema do SUS
FÁCIL.

As internações de Borda da Mata são
feitas principalmente (cerca de 80%) no
Hospital Samuel Libânio em Pouso
Alegre, por meio de convênio pago pelo
Estado com dinheiro do próprio
Município.

Uma dúvida recorrente é quanto às
cidades menores que quando o paciente
precisa, vai direto pro Hospital Regional
e Borda da Mata precisa entrar na fila
do sistema SUS FÁCIL: é que muitas
dessas cidades não possuem Pronto
Socorro de atendimento 24h, ou seja, não
tem pra onde ir, a não ser Pouso Alegre.
Mas Borda da Mata possui leitos,

médicos, enfermeiros, ambulâncias e
também o SAMU e consegue salvar
muitas vidas por aqui mesmo, exceto
quando o caso é muito grave, aí sim o
encaminhamento é feito para Pouso
Alegre ou outra cidade de referência.
Inclusive Borda da Mata recebe muitos
pacientes de cidades vizinhas que

chegam primeiro aqui e depois de
estabilizados, quando é o caso, seguem
para outro hospital mais equipado.

A Secretaria Municipal de Saúde está
empenhada em oferecer um serviço de
saúde mais humano e preciso à
população, por isso a informação é tão
importante para o bom atendimento.

Secretaria de Saúde de Borda da Mata recebe
coordenadores estaduais de Saúde Mental

A secretária de saúde Rosaly Esther e o
assistente social Elias Eduardo Ferreira
receberam no mês de agosto a visita da

coordenadora estadual de Saúde Mental,
Marta Elizabeth de Souza, para tratar das

demandas de Saúde Mental e a
implantação de projetos nessa área no

município. Participaram também a
coordenadora regional de Saúde Mental,

Helena Abreu Paiva, além dos
profissionais referência técnica da cidade

de Belo Horizonte e Caps de Passos.

Pacientes de Borda da Mata vão ter acesso
a serviços especializados de odontologia

Tratamentos que somente poderiam ser realizados no
dentista particular agora serão atendidos pelo Sistema
Único de Saúde em Borda da Mata, como tratamento
endodôntico (canal), periodontia (gengiva), cirurgias
orais e diagnósticos de lesões bucais, entre outros.

Os atendimentos odontológicos específicos vão ser
realizados no Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) de Jacutinga, o qual foi regionalizado e passa
atender seis cidades (além de Borda da Mata e a cidade
sede, Jacutinga, o CEO vai atender também Inconfidentes,
Bueno Brandão, Albertina e Monte Sião).

Para o dentista responsável pelo setor de odontologia
de Borda da Mata, Leandro Pereira, esse atendimento
tem grande importância, pois é um serviço inédito para
os pacientes, oferecido de forma gratuita. “Borda da Mata
nunca teve esses serviços complexos e agora vamos ter.”
Os encaminhamentos já começaram em agosto de 2017.

Prefeitura de Borda da Mata ministra treinamento
sobre implantação de nota fiscal eletrônica

A Prefeitura de Borda da Mata convida
os contadores, advogados, prestadores
e tomadores de serviços,
empreendedores e a toda a população
para participar do treinamento “Nota

Fiscal Eletrônica – Implantação”, no dia
17/08/2017, às 14h, no plenário da
Câmara Municipal de Borda da Mata,
localizado no 3º piso do Terminal
Rodoviário.

O treinamento é gratuito e de extrema
importância, pois o sistema de nota fiscal
eletrônica de prestação de serviços está
sendo implantado e começa a operar já
em setembro de 2017.

Aluna da E. M. Benedita Braga
Cobra conquista medalha de ouro

na Olimpíada de Matemática
A aluna Vitória Regina Pereira Claret

da Escola Municipal Benedita Braga
Cobra (EMBBC) conquistou medalha de
ouro na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP 2016). A premiação para todos
os alunos vencedores de 21 cidades
pertencentes à Superintendência
Regional de Ensino de Pouso Alegre
aconteceu em Cachoeira de Minas no
dia 10/08/2017. Vitória recebeu apenas o
certificado da diretora da
Superintendência Regional de Ensino,
Andréa Silva Adão Reis, porque a
medalha ela vai receber no Rio de Janeiro

do Presidente da República. A professora
de matemática da EMBBC, Flávia
Barbosa Pereira foi homenageada na
solenidade.

Os alunos Ana Flávia Lopes e
Maximiller Fabiano da Silveira da Escola
Estadual Dom Otávio Chaves de Miranda
(Sertãozinho) também foram premiados
com medalha de bronze.

Participaram da solenidade de
premiação o diretor do Departamento de
Educação, professor Antônio Carlos de
Rezende, a diretora da EMBBC, Maria de
Loudes Angelo Silva e a diretora da Escola
Estadual do Sertãozinho Rosana Scavone.

Diretor do
Departamento
de Educação
com os
estudantes

Coordenadora da
Escola com a

Estudante

Professora com a
estudante

Superintendente de
Educação,

Estudante e Diretor
Municipal de

Educação
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Estudantes de Tocos do Moji
ganham Medalhas na Olimpíada

Brasileira de Matemática
 “Educação gera conhecimento,

conhecimento gera sabedoria, e, só um
povo sábio pode mudar seu destino”.

A Prefeitura Municipal de Tocos do
Moji segue investindo forte em
educação.

No dia 10 de agosto, às 14hs em
Cachoeira de Minas, aconteceu a
cerimônia de premiação dos alunos,
professores e escolas medalhistas da 12ª

Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP).

A E. M. Benedito Caetano de Faria, no
Distrito Fernandes - Tocos do Moji,
teve a honra de acompanhar a aluna
Samantha Izabella Rosa que recebeu
medalha de Bronze pelo seu bom
desempenho na participação da OBMEP
2016.

Também participou da Premiação o
Aluno Adalberto Aparecido
da Silva, Medalhista de
Bronze pela Escola Estadual
José Tomás Cantuária Júnior.

Parabéns aos Alunos,
Professores e a todos os
envolvidos pela conquista.

Equipe E.M. Benedito

Caetano de Faria

HC Informática
Comércio e assistência técnica

Manutenção em computador,

            Notebook e impressoras
     Peças e acessórios

Suprimentos de impressão

Recargas de cartuchos tinta e toner

Loja: Rua Duque de Caxias, 158 – Borda da Mata/MG
(Cruzamento com av. Olívio Megale)

Site: www.hcinformatica.loja2.com.br/Email: helio.rdalencar@hotmail.com

Cel/Zap: (035) 9.9876 5165 (Vivo)
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Prefeitura de Borda da Mata abre
processo seletivo para contratação

de agente comunitário de saúde

O edital de Processo Seletivo Simplificado para
contratação temporária de Agente Comunitário

de Saúde está disponível no
site: www.bordadamata.mg.gov.br. São 3 vagas.
As inscrições acontecem de 28 de agosto a 6 de

setembro. Todas as informações estão
disponíveis no edital (no site e no saguão de

entrada da Prefeitura das 10h às 15h).

Borda da Mata realiza I Conferência de Vigilância em Saúde e VI Conferência de Saúde
Um dia inteiro dedicado ao

aperfeiçoamento dos serviços de
saúde de Borda da Mata nos eventos
preparados pela Secretaria Municipal
de Saúde em 25/08/2017. Na ocasião,
o prefeito André Marques reiterou o
compromisso com a saúde de Borda
da Mata, desde o investimento com
recursos próprios da Prefeitura ao
empenho em pleitear emendas
parlamentares para custeio dos

serviços de saúde à população.
Portanto, anunciou aos presentes o
pagamento de emenda do deputado
federal Bilac Pinto no valor de 300 mil
para investimento na saúde do
município. A secretária municipal de
Saúde, Rosaly Esther, agradeceu o
empenho de todos os funcionários da
Secretaria e atribuiu a todos eles o
êxito que o município vem
conseguindo desempenhar no

atendimento diário aos
bordamatenses.

A primeira conferência realizada pelo
setor de Vigilância em Saúde de Borda
da Mata contou com a palestra sobre
a atuação da Vigilância em Saúde para
a prevenção de doenças com o
coordenador de Vigilância em Saúde
da Superintendência Regional de
Saúde de Pouso Alegre, Regis Kersul. 

O fiscal agropecuário e médico

veterinário de Pouso Alegre, Rafael
Bombachi falou em seguida sobre as
fiscalizações de responsabilidade do
Instituto Mineiro Agrícola (IMA).

E ainda, a enfermeira da Vigilância
em Saúde do município, Grazieli
Siqueira, fez a apresentação do
primeiro boletim epidemiológico de
Borda faz Mata. “A informação em
Saúde é um instrumento estratégico e
o ponto de partida para muitas ações,

assumindo um importante papel, o de
servir de base para diagnóstico e
planejamento, visando a
(re)organização de serviços, sejam
assistenciais, preventivos ou de cura/
reabilitação” afirma Grazieli.

Na parte da tarde, a VI Conferência
de Saúde contou com a participação
do médico cardiologista Mário Lúcio
Matozzo que falou sobre os riscos de
doenças cardiovasculares.

 
Principais momentos das Conferências:

A contabilidade
Itapuan de

Tocos do Moji
comunica que o

ITR será
entregue até o

dia 30 de
setembro/2017.
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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

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!!!

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

Prefeitura de Borda da Mata instala
internet sem fio gratuita na praça

do distrito Sertãozinho

A Prefeitura de
Borda da Mata

instalou internet
sem fio gratuita

na praça do
distrito no dia 17/

08. O wi-fi é livre e
pode ser

conectado por
smartphones e

notebooks.

Ministério da Saúde amplia faixa
etária da vacinação contra HPV

Borda da Mata vai vacinar até 01/09
Em todo o país, o Ministério da Saúde

autorizou a vacinação contra o vírus
HPV para homens e mulheres de 15 a 26
anos. Até então, o público-alvo da
campanha era apenas meninas de 9 a 14
anos e meninos de 11 a 14 anos. Desde a
liberação do Ministério, 18/08, a

Secretaria Municipal de Saúde de Borda da
Mata possui cerca de 100 doses disponíveis
e vai realizar a vacinação até o dia 01/09 ou
enquanto durar o estoque disponível. A
sala de vacinas fica na UBS Monsenhor
Pedro Cintra, no Centro. Para vacinar, é
preciso levar o cartão de vacinação.

Prefeitura de Borda da Mata
publica edital de chamamento
para cadastro de artistas locais

A Prefeitura Municipal de Borda da
Mata quer conhecer e catalogar os
artistas, grupos/instituições culturais
e profissionais de arte e cultura de
Borda da Mata, por isso, foi publicado
um CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CADASTRO e disponibilizado um
formulário para preenchimento. O
período para cadastramento é de 21

de agosto a 20 de setembro de 2017.
A consulta ao edital e preenchimento
do cadastro pode ser realizado no site
www.bordadamata.mg.gov.br  ou no
Departamento Municipal  de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
que fica junto a Prefeitura Municipal,
das 10h às 15h, de segunda a sexta-
feira.

Beneficiários de programas federais
devem atualizar cadastro no Departamento

Municipal de Desenvolvimento
Social de Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata
informa aos beneficiários do BPC/
LOAS (Benefício de Prestação
Continuada da Lei Orgânica da
Assistência Social) para pessoas acima
de 65 anos a necessidade de atualizar
ou fazer o cadastro no Departamento
de Desenvolvimento Social. O prazo
para atualização é até o dia 10 de

dezembro, depois disso, o benefício
pode ser cancelado.

O departamento fica na Rua Eduardo
Amaral, 525, próximo ao Supermercado
do Beto.

Horário de atendimento:
Segunda, quinta e sexta-feira: das 13h

às 16h
Terça e quarta-feira: 8h às 11h

Alunos da Rede Municipal de Borda
da Mata comemoram Dia do Estudante

Quase 1.900 alunos da Rede Municipal
de Borda da Mata participaram no dia 11
de agosto das comemorações do Dia do
Estudante. Estudos, pesquisas,
brincadeiras e merendas especiais
preencheram o dia dedicado aos alunos.
O diretor do Departamento Municipal de
Educação, professor Antônio Carlos de

Rezende, esteve em todas as escolas e
parabenizou os estudantes.

Essa comemoração acontece no Brasil
desde o ano de 1927 e teve como ponto
de partida um marco na história da
educação brasileira de cem anos antes.
Em 1827, na época do recém-
instituído Império Brasileiro, o então

imperador Dom Pedro I autorizou a
criação das duas primeiras faculdades
do Brasil, a Faculdade de Direito de
Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade
de Direito do Largo do São Francisco,
em São Paulo. Por esse motivo, no dia
11 de agosto, também se comemora
o Dia do Advogado.
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Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado de Tocos
do Moji encerra o 1° semestre letivo com apresentação

de teatros ao final de cada data comemorativa
A Escola Municipal Manoel Rodrigues

Machado representada pela  coordenadora
Silvia Marli de Souza Silva encerra o 1°
semestre letivo com apresentação de teatros
ao final de cada  data comemorativa. “ Nossas
crianças  e professoras sempre dando o
melhor de si... no percurso escola,
aprendizagem,  Vivência, amizade entre muitos
outros valores trabalhados”, diz a
Coordenadora.

Encerramento do
1º Semestre da
Escola Manoel
Rodrigues
Machado
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Vitima de furto em sua residência
leva prejuízo de R$ 20.000,00

A PM compareceu no bairro Nossa Senhora de Fátima e segundo informações da
vitima S.E.S. que saiu de sua residência para assistir um jogo de futebol e ao retornar
encontrou o portão arrombado e verificou  que indivíduos não identificados haviam
furtado os seguintes pertences: 02 televisões marca Samsung 51 polegada de cor
preta, 01 vídeo game xbox 360, 01 receptor digital para antena, 03 malas da marca
“trich” e 02 da marca “poarada” no ar ambas nas cores preta, com mostruário de
calças jeans feminino com 36 e masculino 42 da marca “trich”  aproximadamente 130
peças, 40 peças de roupas de ginástica marca trich, 01 par de tênis nike nas cores
branca e preto, 01 chave de moto marca BMW, 01 controle de portão eletrônico, 02
chaves de sua residência, 01 par de bota marca big trail na cor preta, cerca de 30
camisetas nas cores preta e vermelha, Marca trilha da torre, 01 capacete nas cores
preta e vermelha, 01 par de luva de motociclista. Que teve um prejuízo aproximado
de R$20.000,00. A PM orienta aos cidadãos bordamatenses, quando ausentarem de
suas residências, verifiquem fechaduras, portas e mantêm contato com vizinhos
quando deixar a casa sozinha, e qualquer desconfiança acionar 190 para atendimento
policial.

Homem é preso durante Operação
Anti Drogas no Bairro Santa Cruz

Durante operação antidrogas no bairro Santa Cruz, a PM abordou um cidadão
onde esboçou uma atitude suspeita e após busca pessoal foi localizado dentro de
sua mochila um pequeno pedaço de substância esverdeada semelhante a maconha.
O autor alegou que comprou um pedaço maior da substância e o que foi localizado
na abordagem era o restante. Que comprou para o próprio consumo de um indivíduo
desconhecido na cidade de Pouso Alegre. A Polícia Militar de Borda da Mata, neste
mês intensificou as operações em locais de tráfico de drogas e conta com o apoio
da população para denúncias. Cidadão! Denuncie no nº 190.

Anexo Cras no bairro Santa Cruz
em Borda da Mata divulga horários

de atividades e atendimentos
Entre os serviços ofertados pelo Cras Sebastiana Marques, estão o Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos,
parcerias para realização de cursos profissionalizantes, acompanhamento de famílias
através de visitas e atendimentos, orientações e encaminhamento ao Programa
Bolsa Família, acesso ao Benefício de Prestação Continuada e serviço de Proteção
e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Todos esses serviços acontecem na sede do Cras que fica na Rua Salvador
Orlandi, 53 – Centro e também no anexo no bairro Santa Cruz. No Centro, o horário
de atendimento acontece das 8h às 17h e na Santa Cruz nos seguintes horários:

Segunda: Agendamento: 9 às 11h | 13h às 16h
Terça: Serviço de Convivência: 9 às 11h | 15h às 17h

Atendimento com Assistente Social (Proteção Especial): 13h às 17h
Quarta: Serviço de Convivência: 9 às 11h | 15h às 17h

Grupo de Adolescentes: 17h30
Atendimento com Equipe Técnica: 13h às 17h

Quinta: Agendamento: 9 às 11h | 13h às 16h
Atendimento Bolsa Família: 13h às 16h

Sexta: Atendimento com a diretora do Dep. De Desenvolvimento Social: 13h às 16h

Atividades do CRAS em Borda da Mata
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 05/2017

“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/2016 LOA
e estabelece outras providências”.

A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,
aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito
Suplementar, no valor total de R$ 547.472,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e
quatrocentos e setenta e dois reais), destinado a financiar as seguintes dotações
orçamentárias do exercício corrente:

Art. 2º. – Constitui fonte de recursos para a abertura dos créditos de que trata o
artigo anterior, conforme disposto no art. 43, § 1º, I, da Lei Federal nº. 4.320/64, a
anulação de recursos das seguintes dotações orçamentária, com destinação de
recursos 118 e 119  – Fundeb, Fonte Feb.40 e Feb. 60:

Art. 3º. – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 13 de abril de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 06/2017

“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/2016 LOA
e estabelece outras providências”.

A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,
aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar,
no valor total de R$ 173.648,00 (cento e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e
oito reais), destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias do exercício
corrente:

Art. 2º. – Constitui fonte de recursos para a abertura dos créditos de que trata o
artigo anterior, conforme disposto no art. 43, § 1º, I, da Lei Federal nº. 4.320/64, a
anulação de recursos das seguintes dotações orçamentária, com destinação de
recursos 102  – Saúde, Fonte saúde:

Art. 5º. – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 13 de abril de 2017.

JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 07/2017

“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/2016 LOA
e estabelece outras providências”.

A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,
aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar,
no valor total de R$ 930.500,00 (novecentos e trinta mil e quinhentos reais), destinado
a financiar as seguintes dotações orçamentárias do exercício corrente:

Art. 2º. – Constitui fonte de recursos para a abertura dos créditos de que trata o
artigo anterior, conforme disposto no art. 43, § 1º, I, da Lei Federal nº. 4.320/64, a
anulação de recursos das seguintes dotações orçamentária, com destinação de
recursos 102  – Saúde, Fonte saúde:

Art. 5º. – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 13 de abril de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Escolas da Rede
Pública Municipal de

Tocos do Moji
realizam Semana

da Família
Foi realizada, no período de 07 a 12 de

agosto, a “Semana da Família” em todas
as Escolas Municipais de Tocos do Moji.

A semana foi repleta de atividades
envolvendo toda comunidade escolar.
A participação das famílias foi
fundamental para o desenvolvimento
dos trabalhos, propiciando a troca de
experiências e a interação entre a escola
e família.

Foram realizadas diversas palestras ao
longo da semana cujo foco principal foi
à importância que a família representa
na vida do estudante e na escola.

O projeto teve como objetivo principal
a aproximação entre escola e família,
ambas com intuito de expandir o
processo educacional em todos os
níveis.

Toda comunidade Tocosmojiense
participou do projeto enriquecendo-o
mais ainda.

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji agradece
coordenadores, secretários,
professores, auxiliares, motoristas e
alunos pelo empenho e dedicação nos
trabalhos. Agradece também a
participação da comunidade enfatizando
a importância que a família representa
na sociedade, principalmente na escola.

Parabéns a todos pelo Projeto
Realizado que Deus abençoe todas as
famílias, alunos, professores, auxiliares
e funcionários que trabalham com a
Educação no Município.

Equipe do Departamento Municipal

de Educação de Tocos do Moji.
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Bom Repouso  realizará
desafio de Mountain Bike

Estão abertas as inscrições para o 1º
Desafio caminhos  das Graças de
Mountain Bike de Bom Repouso. Os
primeiros inscritos ganharão kit com
camiseta. O evento vai oferecer prêmio
em dinheiro e troféu do 1º ao 5º
colocado, haverá ainda brindes,
hidratação e mesa de frutas.

A prova será na rota Cambuí - Bom
Repouso do Caminho das Graças, que
já tem sua tradição por ser rota de
peregrinação na sexta- feira santa. São
27 km de percurso entre estradas rurais,
um trecho de asfalto e a última
dificuldade que é o morro ao pé da
imagem de Nossa Senhora das Graças.
Um verdadeiro  desafio aos amantes do
Moutain Bike.

A largada será na cidade da Cambuí

tendo sua chegada em Bom Repouso.
O evento conta com inscrições

separadas em diversas categorias,
sendo elas; elita Masculino – Idade
livre; Elite Feminino- Idade livre; Juvenil-
13 a 15 anos; Júnior- 16 a 18 anos; Sub23-
19 a 22 anos; Expert- 23 a 29 anos;
Master A- 30 a 34 anos; Master B 35  a
39 anos; Sênior A- 40 a 44 anos; Sênior
B- 45 a 49 anos ; Veteranos- acima de 50
anos; Estreantes A- 14 a 18 anos;
Estreantes B- 19 anos acima e Turismo
Mascuilno e Feminino – Idade livre.

A idade completa ou a ser completada
será considerada até 31 de dezembro de
2017.

As inscrições poderão ser  feitas pelo
site: HTTP:// portaldascorridas.com.br/
site/eventos.jsf

Festa de São Sebastião e São Roque de
Bom Repouso faz parte da 6ª Jornada

do Patrimônio Cultural de Minas Gerais
A Festa de São Sebastião e São Roque

de Bom Repouso, que aconteceu de 10
a 20 de agosto, faz parte da 6ª Jornada
do Patrimônio Cultural de Minas Gerais.

O município esteve movimentado
nestes dias com diversas atrações e
muita religiosidade. O tema da parte
religiosa foi:  “Em Jesus Cristo
encontramos uma porta aberta
conduzindo a misericórdia de Deus Pai”.
Todos os dias houve celebração
eucarística às 19h30, cada dia com

participação de uma comunidade e
pregador de outra paróquia e também
da paróquia de Bom Repouso.

Na parte social, de 17 a 20 de agosto,
houve quermesse no salão de festas
paroquial  com sorteios de prendas e
assados e shows dias 16, com
Mariângela Zan, dia 18, Gean Carlo e
Giuliano, dia 19, Jhivago e Camila e dia
20, Dalila e Dariele.

No domingo, dia 20, além do show,
houve o tradicional almoço com pernil e

frango assado e um show de prêmios,
sendo o prêmio principal um carro no
valor de 30 mil reais em que Adenilson
Silva Porfírio ganhou.

Maria do Carmo Brandão também
ganhou um dos prêmios e  Vaneza
Silvério ganhou o curso de uma
CNH.(Carteira Nacional de Habilitação).

A festa foi uma realização da Paróquia
São Sebastião e São Roque e contou com
apoio da Prefeitura, da Câmara Municipal,
Polícia Militar e Rádio Nossa FM.

Alguns momentos da Festa de Sebastião e São Roque

Ciclista de Borda da Mata participa
de um dos campeonatos mais disputados
do país em São João Batista do Glória

Nos dias  29 e 30 de julho, o ciclista bordamatense Ramirez Sousa
Medeiros participou de um dos campeonatos mais disputado do país que
é o “Canastra ride”.

Em torno de 1.000 atletas participaram do evento em São João Batista do
Glória/MG. Foram mais de 120km em dois dias, com uma altimetria acumulada
de quase 3.000 metros pelas trilhas da serra da canastra. Esse ano, Canastra
Ride foi a 3º etapa do campeonato Desafio GP Ravelli, um dos eventos
mais renomados do Brasil.

O atleta de Borda da Mata chegou  em 16ª  na sua categoria e em 75º no
geral.

Ramirez
durante a
prova

Fotos:Paróquia São Sebastião e São Roque

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Mais de 120 Carreiros participam do 6º Desfile em Borda da Mata
No dia 20 agosto, aconteceu em

Borda da Mata,  o 6º Desfile de
Carreiro. O evento, este ano, teve a
novidade de ser encerrado na Praça
Antonio Megale e a Prefeitura, assim
que acabou o Desfile mandou lavar
a praça para voltar como antes e

também cercou onde as boiadas iam
passar.

O evento teve a organização e
informações por Joel, Rose, Vanderlei
e Moacir.

No sábado a noite, foi oferecido
aos carreiros um jantar no Clube de

Campo Tiradentes e no domingo,
também no Clube, houve um almoço.
Logo após ,  por  vol ta  das  14h,
começou o  Desf i le ,  que
acompanhado por um Trio Elétrico e
locução de  Daniel  Ribeiro ,  se
encerrou na Praça, com entrega de

t roféus  aos  par t ic ipantes  pelo
Prefei to  André  Marques ,  v ice-
prefeito Paulo César e o Deputado
Estadual Dalmo Ribeiro e de acordo
como Joel, mais de 120 carreiros de
diversas cidades como Cambuí,
Jacutinga, Congonhal, Senador José

Bento, Bom  Repouso, entre outras,
além de Borda da Mata.

Além dos carreiros, teve a
participação de alguns cavaleiros e bois
de sela. Depois do Desfile e a limpeza
da praça, o trio Elétrico ficou animando
os presentes por volta das 18h.

Principais momentos do Desfile:

5ª Cavalgada Sítio Santa Rita – Tocos do Moji
“Gostaria de agradecer em primeiro lugar aos

cavaleiros, charreteiros e participantes da  5ª
cavalgada do Sítio Santa Rita, como já dito sem vocês
não haveria festa, vocês fizeram a grandiosidade do
evento e o meu muito obrigado ao parceiro realizador,
patrocinadores, colaboradores de um modo geral, fica
difícil de citar aqui nomes, são tantos, sem vocês seria
impossível de chegar a este nível, e vamos continuar
unidos para no próximo superar. E deixo aqui
registrado que de agora em diante, todo 1º domingo
de agosto, será realizada esta cavalgada em Tocos do
Moji”, diz o idealizador do evento.

Cavalgada de Tocos do Moji que será todo 1º Domingo de agosto de cada ano

ESF – Tocos do Moji
Você sabia que a integração com a natureza pode reduzir o

estresse, pressão sanguínea e infecções?

“Podemos contar com belas paisagens no decorrer dos nossos

caminhos, onde torna ainda mais gratificante trabalhar na cidade

de Tocos do Moji.”

A natureza tem a capacidade mágica
de nos confortar. No entanto, a vida
agitada e corrida que levamos atualmente
acabam gerando uma série de
desconfortos, como estresse, mau humor,
ansiedade e cansaço.

Viver em grandes centros urbanos, ao
meio de ruídos de buzinas, carros, sirenes
e outras sonoridades irritantes eleva o
nível de estresse. Somado a isso, temos
ainda a poluição e os perigos que rondam
uma vida urbana (violência, fastfoods,
trânsito).

No meio desse caos da modernidade,
muitas vezes, uma pausa é necessária
para recarregar as energias e aliviar a
tensão.

Nessa hora, podemos afirmar que a
melhor opção é escolher o contato com a
natureza!  A natureza é combustível para
a alma. Assim, uma visita às nossas belas
montanhas, ao pôr do sol, parar por um
segundo e observar as árvores e ouvir o
canto dos pássaros, uma caminhada para
ouvir o som dos pássaros o barulho das
águas  ou observar o pôr-do-sol.
Tranquilidade,  o verde pode trazer mais
saúde, indicam estudos recentes.

Ainda assim, se você é do tipo que
sempre precisa de motivos fortes para
mudar de hábitos, confira a lista a seguir.
Separamos para você uma série de
benefícios, comprovados
cientificamente, que um contato mais
profundo com a natureza pode trazer ao

seu corpo e mente e na sua qualidade de
vida.

1. Sentir-se mais vivo, feliz e sem
estresse:

Estudos conduzidos na Universidade
de Rochester
(EUA) mostram
uma ligação
entre o aumento
de energia e da
sensação de
bem-estar com
a exposição à
n a t u r e z a .
Ainda, uma
caminhada ao
ar livre aumenta
a endorfina,
hormônio de
bem-estar que
melhora o humor.

Ou seja, além de melhorar seu humor e
te deixar mais feliz e amigável, passar mais
tempo ao ar livre pode também fazer com
que você se sinta com mais energia,
mentalmente e fisicamente.

Então, da próxima vez você se sentir
exausto, faça caminhada ao ar livre, visite
a natura, em vez de pegar uma xícara de
café.

2. Alivia os sintomas de depressão e
previne doenças cardíacas...

Segundo um estudo conduzido pela
Universidade de Queensland (AUS), a
“dose média de natureza” necessária para
melhorar sua qualidade de vida é de cerca

de 30 minutos por semana. Ou seja, falta
de tempo não é mais desculpa!

O estudo mostra que pessoas que
visitam áreas verdes são muito menos
propensas a ter pressão arterial elevada
ou problemas de saúde mental.

Ainda, o fato de nos sentirmos
conectados aos elementos naturais
proporciona uma sensação de paz,
ajudando a reduzir os riscos de
desenvolver ansiedade e depressão.

3. Mais exercícios e melhora da
autoestima:

O s
passeios pela
n a t u r e z a ,
além de
ajudarem a
reduzir os
sintomas da
depressão e
melhoram o
h u m o r ,
proporcionam
também os
exe rc í c io s
físicos. Este é
u m

importante fator no combate aos
problemas de saúde mental.

Diversos estudos mostram que
exercícios ao ar livre podem ser uma das
melhores maneiras de estimular e melhorar
sua autoestima. Nós oferecemos a
população o “Grupo viva vida
caminhando”. Os “exercícios verdes”
mostram resultados benéficos na
autoestima e no humor com apenas cinco
minutos diários de prática.

Pode ser uma corrida, um passeio de
bicicleta ou até mesmo uma limpeza no
quintal. O que importa é colocar o corpo
em movimento junto à natureza. Deixe-a

fazer suas maravilhas!
4. Elevação dos níveis de vitamina D...
Para produzir a vitamina D no seu

organismo, você só precisa ficar ao ar
livre algumas vezes por semana. Basta
expor seus braços e pernas por cerca de
15 minutos, de preferência nos horários
em que sol está mais fraco.
Antes das 10h e após as
16h. 

Essa vitamina é essencial
para a manutenção dos
níveis do cálcio no sangue
e saúde dos ossos. Ainda,
está também relacionada a
melhoras de humor e a
redução do risco de
desenvolver câncer,
doenças cardíacas,
acidentes vasculares
cerebrais e diabetes. Ou seja, é
fundamental você não ficar com
deficiência desse nutriente no seu corpo!

5. Melhora sua concentração e
criatividade....

Grandes cidades possuem um grande
número de distrações (comércio,
multidões, tráfego, tecnologia), o que
pode afetar a área do cérebro que controla
a sua atenção e foco.

Já caminhar por espaços verdes,
naturais e tranquilos, de acordo com
pesquisa recente, pode colocar o cérebro
em um estado meditativo. Isso permite
que você preste mais atenção ao mundo
ao seu redor, criando a calma necessária
para a reflexão. De acordo, com esse
estudo, passar mais tempo na natureza,
de preferência sem interferências
tecnológicas, poderia estimular a
criatividade em até 50%!

Por exemplo, em escritórios com janelas
com vista para árvores, os trabalhadores
costumam ser mais satisfeitos com seu

trabalho, mais pacientes e produtivos e
ficam menos doentes.

6. Melhora sua memória...
Sim, você leu certo! Um estudo

realizado na Universidade de Michigan
aponta que o contato com a natureza pode

também melhorar as funções
da sua memória de curto-
prazo. Pequenas
caminhadas diárias ao ar livre
podem melhorar sua
memória em até 20%, além
de melhorar também sua
interação social.

7. O problema ainda é
estresse?

Quando você pensar em
natureza, não foque apenas
em ar não poluído, árvores,
passarinhos e cachoeiras. A

terra também é uma fonte de energia e
alegria.

Como é bom percorrer pelo nosso
município, admirando a natureza, a beleza
que nossa cidade nos proporciona, com
belas matas, montanhas, árvores,
cachoeiras, um belo pôr -do -sol. 

Somos privilegiados  em morar no Vale
 dessas montanhas,  onde nos
 deparamos com  as belas   maravilhas de
Deus.... Que  nos  transmitindo  muita paz
e deixando nossos dias mais cheio de luz,
deixando nosso serviço ainda mais
gratificante. Temos o privilégio de apreciar
todos os dias a beleza da natureza, nas
nossas atividades diárias, onde
percorremos quilômetros para realização
de nossas atividades, procedimentos.
Podemos contar com belas paisagens no
decorrer dos nossos caminhos, onde
torna ainda mais gratificante trabalhar na
cidade de Tocos do Moji. 

Shirley Pereira

Enfermeira


