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Morro da Gruta no bairro Capelinha em Bom Repouso receberá calçamento

O município de Bom Repouso continua avançando cada vez mais e sempre levando em consideração todos os munícipes, tanto da zona urbana como a zona rural. Para a Administração Municipal, todos os
investimentos feitos em qualquer área beneficia uma população inteira. A zona rural sempre foi tratada com muito carinho, já que Bom Repouso tem uma agricultura forte, principalmente no cultivo de morango, tanto
que é conhecida, como a Capital Nacional do Morango. E no mês de novembro,, dando continuidade aos trabalhos pela atual administração na zona rural, foi iniciado a preparação para o calçamento do morro da
gruta do Bairro Capelinha. “Uma obra de suma importância para os moradores e para as pessoas que trafegam por aquele local. Parabéns a todos por mais esta conquista”, diz o prefeito Edmilson Andrade.

Agentes de Endemias de Bom Repouso faz conscientização
sobre a Dengue através do “Programa Saúde na Escola”

Durante uma semana do mês de novembro, as Agentes de Endemias de Bom Repouso fizeram ações de conscientização na Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão para prevenção da Dengue. Foi transmitido vídeo educativo, trabalhado atividades em sala de aula e ao todo foram distribuídos
600 kits com doces e adesivos de combate à dengue.
A Secretaria Municipal de Educação agradece as Agentes de Combate em Endemias, que com muito carinho, levou aos alunos mais conhecimento e
orientações importantíssimas sobre a Dengue e seus agravantes.
Adeus...Jair Benedito de Souza – Comissário de Menor
Adeus Jair, meu marido, passamos juntos, horas alegres, horas tristes, 37 anos juntos. Uma vida; você foi embora, você partiu.
Quanta tristeza, a saudade ficou. Um pedaço da minha vida foi com você e em seu lugar agora um vazio imenso. Lembro-me de você, quando te
conheci era um rapaz forte, trabalhava com o doutor Otelo, na escola do bairro Santa Cruz. Ficamos juntos, o tempo passou, envelhecemos juntos e
queria estar com você no seu último momento, mas não foi possível.
Guardo no meu coração, a palavra que disse que me amava, e eu sempre te respondi com a mesma palavra, eu e você conversamos muito naquele
domingo, não pensei que era o fim. No dia 16 você voltou dentro de um caixão enfeitado de flores. Seu semblante estava muito suave. Quando te vi meu
coração ficou em pedaços, não quis crer, gostaria de acordar e te ver novamente, com aquele bastãozinho na mão andando devagarinho por aí.
Mas infelizmente tive que enfrentar a realidade, no cemitério você ficou e eu voltei
com o coração partido pela dor que você deixou. Adeus Jair, vai com Deus.
De sua esposa Tereza.

UAICUP de Borda da Mata
homenageia esportistas da cidade

É tempo de abrir o coração, sonhar, desejar,
amar, sorrir. Que o seu Natal seja incrível e que
seu Ano Novo chegue carregado de conquistas.

No dia 20 de novembro, a UAICUP de
Borda da organizou uma palestra sobre
a importância do esporte na vida das
pessoas com o atleta Claudio Banin.
Banin abordou temas importantes
como adoção de projetos sociais no
município, superação e a importância do
esporte na vida das pessoas.
Graças ao seu pai adotivo Banin
conheceu o esporte e mudou toda a sua
vida.
Banin também apresentou seus filhos
os gêmeos Isaque e Eyshila, ambos já
são atletas.
Falou sobre seu filho Matheus de dois
anos autista e que o esporte muda a vida
das pessoas. Foram homenageados
neste dia: José Eudes Celestino da Silva
(Pirina) - jogador de futebol; Cristiano
Verni - karateca; Nilton Flávio –
taekwondista; José Epaminondas da
Silva (Zito) maratonista.

Feliz Natal e um Ano Novo
repleto de paz, amor, saúde e
alegria junto das pessoas especiais.
Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

“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.
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VII Conferência Municipal de Saúde
é realizada em Bom Repouso
No dia 1º de Dezembro, foi realizada a
VII Conferência Municipal de Saúde de
Bom Repouso com o tema central “Saúde
Pública com Resolutividade”. Estavam
presentes autoridades municipais,
prestadores de serviço da saúde e
usuários. Foram debatidos diversos

temas e a população pôde apresentar
ideias, sugestões e críticas à prestação
dos serviços da saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde
agradece a presença de todos pela
participação ativa nas questões da
saúde do município.

Égua de Fazenda em Borda da Mata é campeã
brasileira em três quesitos em Campeonato
Brasileiro de Marcha realizado em Salvador-BA

Conferência Municipal de Saúde
Luiz Costa e sua esposa Aline segurando a bandeira e Luiz Costa na égua Jarra Raiz Forte
No dia 25 de novembro, a égua: “Jarra
Raiz Forte” de propriedade de Luiz
Antônio Costa Júnior, da Fazenda
Cachoeira da Mata, situada em Borda da
Mata, e Lauro Megale Neto, da Fazenda
Morro Alto, situada em Inconfidentes,
apresentada pelo Apresentador Nene,
sagrou-se Campeã Brasileira 2021, no
Campeonato Brasileiro de Marcha (CBM
2021), realizado em Salvador, Bahia, tendo
obtido os títulos de: Campeã de marcha;
Campeã de Categoria; Campeã na Prova
de Ação.
Parabéns aos proprietários da
Campeoníssima “Jarra” e às suas equipes, pelo bom trabalho na criação e apresentação dos animais!

Jorginho é eleito Presidente da Câmara
de Borda da Mata para o exercício 2022

A Mina d’água do Bairro Santa Terezinha em Borda da Mata está liberada,
conforme laudo técnico e exames realizados no dia 09/11. As águas estão adequadas
para o consumo humano. Os exames estão expostos na Prefeitura para todos que
desejarem maiores detalhes sobre os resultados auferidos.

No dia 06 de dezembro, em
reunião ordinária, foi realizada a
votação para eleger a Nova Mesa
Diretora da Câmara Municipal de
Borda da Mata para o exercício de
2022. A escolha foi com chapa
única e foi eleita por unanimidade.
A mesa diretora ficou composta
assim: Presidente – Jorge Pereira
Filho(AVANTE); Vice-Presidente Tiago Almeida(PSDB); Secretária
–
Irma
Borges
dos
Santos(AVANTE).

Muita luz neste Natal e muitas
conquistas no Ano Novo.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Celebre o Natal em paz na companhia dos que mais
ama, e tenha um Ano Novo feliz do princípio ao fim.

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

APOIO CRUZADA
GALO CAMPEÃO
BRASILEIRO 2021:

Tiago,
Jorginho e
Irma Borges
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Bom Repouso inaugura Luzes de Natal na Praça da Matriz

Homem é preso por uso e consumo
de drogas no bairro Santa Cruz

No dia 29 de novembro, segunda-feira por volta das 22h55, no bairro Santa Cruz,
a PM de Borda da Mata durante operação Batida Policial visualizou dois indivíduos
em uma rua escura e durante a aproximação os militares perceberam forte odor de
maconha e flagrou o autor com um cigarro na mão. Foi realizada a abordagem e o
autor assumiu que se tratava de um cigarro de maconha e ser usuário há bastante
tempo. Diante disso, o material foi apreendido e o autor conduzido para o registro
do T.C.O(Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Polícia Militar recupera veículo
furtado no bairro Santa Rita

No dia 30 de novembro, terça-feira por volta das 17h, no bairro Santa Rita, a PM
de Borda da Mata foi acionada pela vítima via 190 e relatou que havia deixado o seu
veiculo VW/Gol, cor cinza, estacionado em frente a sua residência, com a chave no
contato, e pouco tempo depois retornou, vindo a constatar que o veiculo havia
sido furtado. Diante disso, a guarnição iniciou o rastreamento e acionou o cerco/
bloqueio das cidades circunvizinhas, vindo a obter êxito em localizar o veículo
abandonado na pista da MG-290 sentido a Pouso Alegre, próximo ao estande de
tiro. A chave do veículo não se encontrava mais no contato da ignição. Diante
disso, o veículo foi removido para o pátio credenciado e posteriormente foi
ressarcido para a vítima.

Funcionário de Lanchonete no
centro de Borda da Mata
cai em golpe de estelionato

No dia 06 de dezembro, segunda-feira por volta das 21h20, no Centro, a PM de
Borda da Mata foi acionada via 190 pela vítima e relatou que estava trabalhando na
lanchonete e recebeu uma ligação onde o locutor se identificou como policial e
solicitou que fizesse cinco lanches e entregasse. O funcionário então saiu para
fazer a entrega e novamente recebeu uma ligação do “suposto policial” e este pediu
que o funcionário realizasse uma recarga de celular e que tal recarga seria ressarcida
a ele durante na entrega dos lanches, sendo então realizada a recarga para o numero
do celular DDD 14 xxxx-xxxx, após isto o funcionário não localizou o endereço e não
conseguiu mais contato com o estelionatário, vindo a perceber que caiu em um
golpe.

No dia 05 de dezembro, às 20h, após a missa, aconteceu a
inauguração das Luzes de Natal da Praça Matriz de Bom
Repouso.
A Casa do Papai Noel está aberta para visitação e fotos.
E no dia 08 de dezembro, feriado municipal, às 20h, após a missa, houve uma apresentação da Banda de Música do 20º
Batalhão da Polícia Militar de Pouso Alegre, na Praça da Matriz.

CRAS Itinerante em
Bom Repouso
O Cras Itinerante realizado em
alguns bairros em Bom Repouso foi
finalizado neste mês de dezembro.
O objetivo é levar à população rural
os serviços ofertados pelo Cras, sanar
dúvidas e ouvir a população.

Que este findar de ano te ensine a viver intensamente cada
minuto. Agradeça por cada coisa que viveu até aqui e
principalmente por estar aqui agora. Boas Festas!

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
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Bordamatense fica em 3º
lugar na corrida Menino
da Porteira em Ouro Fino
No dia 05 de
dezembro,
Borda da Mata
foi
bem
representada,
na 4ª corrida
Menino da
Porteira de 18
km em Ouro
Fino,
pelo
ultramaratonista
bordamatense
M á r c i o
R o g é r i o
Silveira, onde
ele ficou com
o 3.° lugar.
Rogério está se preparando para representar a cidade na BR135
Ultramaratona no dia 13 de janeiro. A Ultramaratona tem saída em São João
da Boa Vista-SP e chegada em Borda da Mata com um trajeto de 140 km.

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Borda da Mata terá Posto de Identificação para emitir Carteira de Identidade na Câmara Municipal
A nova gestão dos atuais vereadores
de Borda da Mata, desde a posse, tem
trabalhado em todos os sentidos para
melhorar a qualidade dos serviços
prestados pelo Poder Público. Diante
disso, a Câmara Municipal tem buscado
solucionar todos os entraves que
possam dificultar a vida dos cidadãos
bordamtenses. Durante o ano de 2021,
muitas ações foram feitas, em parceria
com o Executivo, como exemplo, a
aprovação do Projeto que autorizou a
Prefeitura a comprar uma casa para fazer
uma Creche no Distrito do Cervo. Sem a
aprovação dos Vereadores, isso não
seria possível.
Mas, além desses projetos
importantes, a Presidente da Câmara,
Tatiana Pires Pereira Cobra, desde o
início de sua gestão foi buscar soluções
para que pudesse viabilizar um convênio
com a Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais para que a Câmara de Vereadores
pudesse implantar em suas instalações
um Centro de Apoio ao Cidadão (CAC),
onde tivesse um Posto de Identificação
que seria possível emitir Carteira de
Identidade (RG) facilitando a vida dos
bordamatenses,
evitando
o
deslocamento para outros municípios.
Depois de diversas reuniões durante
o ano com outras entidades, em especial
a Polícia Civil, para começar os trâmites
de uma maneira que no final tudo
pudesse dar certo, no início de junho, a
Presidente da Câmara, Tatiana Cobra se
reuniu com o Delegado Regional em
Pouso Alegre, Dr. Renato Gavião e após,
seguindo orientações, em agosto, a
Presidente enviou um ofício ao Delegado
Regional solicitando a celebração de
acordo de cooperação técnica para
emissão de RG pela Câmara Municipal.
O ofício dizia: “Com nossos
cumprimentos, e cientes do vosso
comprometimento, propomos a
celebração de Convênio entre o
Município de Borda da Mata (MG) e a
Polícia Civil de Minas Gerais,
autorizando a emissão de Carteira de
Identidade (RG) pela Câmara Municipal
de Borda da Mata, tendo em vista que a
população local precisa se deslocar às
cidades vizinhas para realização de tais
serviços.
A Câmara Municipal se compromete a
ceder o espaço físico e servidores, bem
como a cumprir todos os requisitos
necessários para celebração do termo de
cooperação.”

Depois desta solicitação, a Polícia
Civil de Minas Gerais elaborou um
acordo em que elencava o que a Câmara
Municipal deveria fazer para celebrar o
convênio.

Que o Natal seja repleto
de alegrias e presentes e
que o Ano Novo venha para
ser o melhor da sua vida.
Boas Festas!

Que a paz e a
compreensão reinem
em nossos corações
neste Natal e Ano
Novo que se aproxima!

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665

Veja abaixo parte dessas exigências:
Acordo de Cooperação Técnica que
entre si celebram, de um lado, o Estado
de Minas Gerais, através da Polícia Civil
com a interveniência do Instituto de
Identificação e, de outro, a Câmara
Municipal de Borda da Mata.
Para a consecução do convênio
competirá:
I - À Polícia Civil:
a) Instalar o sistema de informatização
dos setores de identificação em Unidade
da Câmara Municipal de Borda da Mata,
localizada na Avenida Wilson Megale,
790, 3º piso, Centro, na cidade de Borda
da Mata;
b) Fornecer materiais específicos para
identificação (cédulas, tinta tipográfica,
fichas datiloscópicas e onomásticas,
rolo, prancheta e canaleta);
c) Ministrar curso de identificador
para os servidores disponibilizados pela
Câmara Municipal para prestação de
serviços no Posto de Identificação;
d) Publicar o extrato deste Acordo no
Diário Oficial do Estado;
II – À Câmara Municipal:
a) Aparelhar convenientemente o
Posto de Identificação instalado na
Câmara Municipal de Borda da Mata, a
fim de que seja assegurada a eficiência
na prestação do serviço de identificação
aos cidadãos;
b) Colocar à disposição da Polícia Civil
para a execução deste Acordo, sem ônus
para o Estado, servidor(es) efetivo(s),
para exercerem atribuições, inclusive de
digitação e de identificação/datiloscopia
no Posto de Identificação;
c) Custear, em sua totalidade, as
despesas relativas a diárias de viagem
dos servidores cedidos, quando
relacionadas à prestação dos serviços
objeto deste Acordo, inclusive para
realização de curso de Identificador, a
ser realizado nesta capital e
imprescindível para a execução da
função;

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Desejo que o seu Natal seja mágico e encha
seu coração de esperança para o Ano Novo.

d) Fornecer o equipamento de
informática necessário à instalação do
sistema on-line de informatização dos
setores de identificação a ser utilizado
por cada servidor cedido para a
execução dos serviços;
e) Comunicar à Policia Civil quaisquer
atos, falhas ou problemas técnicos
identificados que venham a interferir
direta ou indiretamente nos serviços a
serem executados por meio deste
Acordo.
f) utilizar os dados que lhe forem
fornecidos exclusivamente para
subsidiar a realização das atividades
estabelecidas neste Acordo, zelando
pela confidencialidade e incolumidade
das informações e documentos;
g) Colher termo de compromisso de
confidencialidade de todos os seus
servidores que tiverem acesso aos
sistemas e informações da Polícia Civil;
h) Não utilizar consulta à base de
dados da Polícia Civil para obter
informações de pessoas naturais com
finalidade diversa deste Acordo;
i) Cooperar para apuração de
responsabilidade civil e criminal de seus
servidores pelo uso indevido de dados
acessados, bem como por sua
divulgação em detrimento do cidadão;
j) Colocar à disposição da Polícia Civil
os equipamentos relacionados no plano
de trabalho, conforme descrição
determinada pelo Instituto de
Identificação da Polícia Civil:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os dados
e materiais a que o servidor municipal
tiver acesso para execução deste Acordo
não poderão ser transferidos a terceiros,
seja a título oneroso ou gratuito, ou de
qualquer forma serem divulgados, sob
pena de rescisão imediata deste
instrumento e responsabilização civil e
criminal do servidor;
PARÁGRAFO SEGUNDO: A
abertura do Posto de Identificação fica
condicionada a realização do curso
previsto na Cláusula Segunda, incisos I
e II, alíneas “c”.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA
VIGÊNCIA
O prazo de duração do presente
Acordo será de 60 meses, ou seja cinco
anos, contados a partir da data de sua
publicação, podendo ser alterado e
prorrogado mediante Termos Aditivos
e denunciado a qualquer tempo,
mediante expedição de Notificação ao
outro partícipe, com antecedência
mínima de 60 dias.

Presidente da Câmara, Tatiana e o Delegado Regional, Renato
Depois desse acordo elaborado pela
Polícia Civil e em concordância com a
Câmara de Vereadores, que apresentou
todas as condições para executar os
serviços, ele foi encaminhado para o
Departamento Jurídico da Polícia Civil
para aprovação jurídica, se estava tudo
dentro da legalidade.
E no dia 10 de novembro, o
Departamento Jurídico da Polícia Civil
emitiu uma nota técnica ressaltando que
toda a documentação está correta e não
haveria empecilho para celebrar tal
acordo.
Veja o que diz a Nota Técnica:
“Assunto: Celebração de Acordo de
Cooperação Técnica entre a PCMG e o
Município de Borda da Mata, através
da Câmara Municipal, para implantação
e manutenção de Posto de Identificação.
Foi encaminhada a essa Assessoria via
1510.01.0195478/2021-42, documentação
referente à celebração de Acordo de
Cooperação Técnica ente a PCMG e o
Município de Borda da Mata, através
da Câmara Municipal, com vistas à
implantação e manutenção de Posto de
Identificação.

A documentação foi analisada e não
se constatou qualquer empecilho à
celebração do referido ACT, sendo que
as atribuições das partes foram
devidamente elencadas, bem como
todos os documentos exigidos foram
encaminhados.
Pelo exposto, opina-se pela viabilidade
da Celebração de Acordo de
Cooperação Técnica entre a PCMG e o
Município de Borda da Mata, através
da Câmara Municipal, para implantação
e manutenção de Posto de
Identificação.”
Depois da autorização da Polícia Civil,
a Presidente da Câmara Tatiana, ficou
muito contente por ter conseguido mais
este benefício para a população e que a
partir de agora os trabalhos continuam
para que esse serviço seja efetivamente
implantado em Borda da Mata.
“Agradeço aos meus colegas
Vereadores e Vereadoras e aos
Servidores da Câmara, por nos ajudar
nesta conquista e espero que em breve,
a população possa contar com mais este
serviço de extrema importância para o
nosso município”, finaliza, Tatiana
Cobra.

Homenagem à Dona Claret Freitas - Borda da Mata
Falar sobre essa pessoa tão maravilhosa e marcante na história de Borda da Mata, com poucas palavras, é um grande desafio,
sua vida certamente comporta um extenso livro de memórias, realizações e ensinamentos. Claret Delfina de Freitas Reis Rocha,
nossa inesquecível Dona Claret Freitas, é uma referência em Educação na nossa cidade. Trabalhou na Escola Estadual Lauro
Afonso Megale, o “Gelam” e foi no Colégio Nossa Senhora do Carmo que marcou época formando gerações de professores,
pupilos esses que até hoje carregam os valiosos ensinamentos da grande educadora.
Esposa dedicada, mãe zelosa dos filhos Luciano e Lucas, avó coruja de seus netos aos quais sempre devotou muito cuidado
e amor. Claret sempre foi símbolo de família, lembrando saudosa de seus pais, falando sempre dos irmãos. Faço memória aqui
do Antônio (esposo da Dr.ª Ofélia) e do Fran, que também foram meus grandes amigos, que agora contemplam da Glória Celeste
juntamente com a irmã e com todos os familiares já falecidos.
Fui vizinho de Dona Claret quando ela morou no bairro Nova Borda. Nessa época seu esposo Tarcísio ainda era vivo e
sempre mantive bastante contato com o casal. Anos mais tarde recebi um recado dela solicitando minha presença em sua
residência, na época, próximo do Colégio, onde me surpreendeu doando quase 200 livros para o meu acervo particular. Nós
sempre compartilhamos esse amor pelos livros, motivo pelo qual ela me deu esse maravilhoso presente que nunca vou
esquecer.
Trabalhamos juntos quando ela foi Secretária Municipal de Saúde por um período na gestão do prefeito Benedito Cobra
Filho (Cobrinha) e tive a imensa honra de acompanhá-la em importantes reuniões, auxiliando no Conselho Municipal de Saúde
e lhe dando suporte administrativo. Outra ocasião que estivemos juntos e vou guardar com muito carinho foi em 2019, durante
o Festar Literário, quando lancei meu livro “Escritos, proseios
& cantorias”, no Plenário da Câmara Municipal de Borda da
Mata. Ela foi responsável pela revisão do livro “O coração
que carrega” de autoria de meu grande amigo e poeta Adriano
Vox. Participou ainda como entrevistada na Dissertação de
Mestrado em História Social intitulada “Dezesseis de Julho:
Festa, Memórias e Vivências na cidade de Borda da MataMG” do professor Cleyton Antônio da Costa pela PUC-SP.
A memória de nossa amada Dona Claret Freitas
permanecerá viva pelas gerações vindouras como símbolo
daquela pessoa de fala suave, ensinamentos profundos e
de uma disciplina inigualável. Borda da Mata manterá gravada
em sua história o legado dessa grande educadora, que sempre
amou ternamente a sua terra e teve filial devoção pela
padroeira Nossa Senhora do Carmo.
Léo Guimarães
é Escritor, Imortal
da Academia
Pouso-alegrense
de Letras

Chegou o tempo de confraternizar e
comemorar! Deixe o que passou para trás
e dê lugar em seu coração para as boas novas.

JC Contabilidade
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
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1º Encontro de Motociclistas e Triciclistas de Senador José Bento é sucesso absoluto

O 1º Encontro de Motociclista e Triciclistas de Senador José Bento aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de dezembro.
O evento contou com a participação maciça de vários grupos do Brasil. Centenas de participantes passaram
pela cidade nestes dias. Na ocasião o Prefeito Fernando Fernandes, vice-prefeita, Andréia Inácio e a Secretaria
de Cultura, Lazer. Turismo e Esporte, Renata Fernandes confirmaram a segunda edição no ano de 2022. A
Prefeitura de Senador José Bento agradece a todos que juntos somaram forças para que o evento fosse um
sucesso.

Em 2022 terá o 2º Encontro em Senador José Bento

Publicação da Câmara Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 29/2021
“Autoriza a inclusão de ação no PPA 2018/2021, Lei nº 2.064/2017, abre crédito adicional especial na LOA 2021,
Lei nº 2.241/2020 e estabelece outras providências.”
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 o Executivo Municipal autorizado a criar as seguintes ações no PPA 2018/2021:

UN
A
PROMOÇÃO DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
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.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Especial no valor total de R$65.000,00
(sessenta e cinco mil reais), destinados a financiar as seguintes dotações orçamentárias do exercício de 2021:

Art. 3º. Os recursos utilizados, para a abertura dos créditos especiais previstos no artigo segundo, são originários de
anulação de dotações no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) conforme segue:

Art. 4º. Fica o poder executivo autorizado a suplementar a dotação criada no artigo 2° desta Lei até o limite de 29%
(vinte por cento) do seu valor.
Art. 5º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 14 de julho de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva
Secretário

F E L I Z

2 0 2 2
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Projetos da lei Aldir Blanc em Tocos do Moji
Nesta edição, o jornal publica mais alguns dos 22 projetos aprovados de Tocos do Moji que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc. Confira:

Circuito Serras Verdes do Sul de Minas
realiza Assembleia Geral Ordinária
do CTSV em Córrego do Bom Jesus
No dia 30 de novembro, foi realizada em caráter de urgência
no Auditório da AMAEC em Córrego do Bom Jesus a
Assembleia Geral Ordinária do Circuito Serras Verdes do Sul
de Minas. O evento contou com a participação dos municípios
de Bom Repouso, Bueno Brandão, Camanducaia, Cambuí,
Congonhal, Consolação, Córrego do Bom Jesus, Estiva, Extrema,
Itapeva, Senador José Bento e Tocos do Moji.
O encontro foi imprescindível devido a notificação realizada
pela Diretoria de Contratos e Prestações de Contas da Secult,
a qual declarou que o estatuto da associação não estava em
conformidade com o Art 33 da Lei 13.019/2014 para o pleito do
Edital Reviva Turismo. Assim, foram discutidas alterações no
Estatuto Social da Associação, a apresentação do Balancete
Financeiro de 2021, a classificação preliminar no Edital Reviva
Turismo da Secult MG, a prorrogação do Mapa do Turismo
Brasileiro para março de 2022, a eleição do novo Conselho Fiscal CTSV e demandas regionais para o desenvolvimento turístico
da IGR e dos municípios associados.
A reunião foi conduzida pela presidente do CTSV Rosely Aparecida de Moraes, pelo gestor Clodoaldo Costa e pelo
advogado João Luiz Lopes, e contou com as ilustres presenças do Prefeito Givanildo José da Silva de Tocos do Moji, do VicePrefeito Lourival Cavini Junior de Bueno Brandão, do Diretor Financeiro CTSV Jaime de Almeida, do Diretor Financeiro
Adjunto CTSV Habner Máximo Tavares, do Diretor Secretário CTSV Rogério Antônio da Rosa e do Diretor de Marketing CTSV
Fábio Augusto Nogueira de Noronha.

Na próxima edição, dia 17/01/2022,
publicaremos mais projetos
Que o Natal faça nascer em nossos corações
uma fé inabalável e assim abra as portas para
um novo tempo de paz, amor e esperança.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

Desejo que as nossas esperanças
sejam renovadas neste novo porvir.
Feliz Natal e um excelente Ano Novo!

Nota de esclarecimento – Tocos do Moji
A Prefeitura Municipal de Tocos do Moji vem a público esclarecer a situação referente a realização de
eventos pelo poder público no município.
Estamos todos ansiosos pelo retorno de nossas atividades e festas tradicionais de nossa cidade, mas o
momento ainda é de cuidado e atenção.
Além disso, estamos passando por uma grande reforma no centro de nosso município, em especial na
Avenida Joaquim Bento da Silva, na Praça Ivo Tomás Cantuária, dentre outras.
Esse fator, alinhado a toda a situação sanitária que vivemos, nos levou a tomar a decisão de não realizar
decoração natalina, evento no Aniversário da Cidade, Réveillon e Carnaval 2022.
Esta decisão já havia sido tomada antes mesmo da manifestação dos demais munícipios da região quanto
ao cancelamento de eventos.
Esperamos que nossas festividades possam ser retomadas o mais breve possível.
Contamos com a compreensão de todos.
Prefeitura Municipal de Tocos do Moji.
03 de dezembro de 2021.
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CRAS de Senador José Bento
ganha um carro novo de emenda
do Deputado Dr. Frederico
O CRAS – Centro de
Referência
de
Assistência Social de
Senador José Bento
recebeu no dia 29 de
novembro um carro 0KM
para
realizar
os
atendimentos
dos
serviços
sócios
assistenciais ofertados
aos usuários do CRAS e
demais serviços que
compõe o Sistema Único
de Assistência Social. O
Prefeito
Fernando
Fernandes, a viceprefeita Andréia Inácio e
a
Secretária
de
Assistência Social Irene
Ferreira agradecem o
Deputado Federal Dr. Frederico por mais uma emenda destinada ao nosso município.

Senador José Bento ganha ônibus
de quase de 360 mil reais de
emenda do Deputado Dr. Paulo
O prefeito
Fernando Fernandes
junto a vice-prefeita
Andréia Inácio
agradecem mais uma
vez o Deputado Dr.
Paulo por mais uma
emenda destinada ao
município, destinada
a compra de um
ônibus no valor de
359.300,00.

Mais de 30 produtores já fizeram
análise de solo em Senador José
Bento em parceria com a Emater
Para
auxiliar
os
produtores rurais a garantir
mais produtividade nas
atividades agrícolas e de
pecuária, foi criada a
Campanha de Análise de
Solo em parceria entre a
EMATER e a Secretaria de
Agricultura de Senador
José Bento.
O objetivo é popularizar
o uso dessa técnica ainda
pouco adotada por
produtores de Senador
José Bento. Essa análise,
feita em laboratório,
permite racionalizar o uso
de corretivos e fertilizantes,
o que garante uma
utilização mais eficiente
dos produtos.
Em Senador José Bento mais de 34 produtores já tiveram suas amostras recolhidas
e enviadas para análise. Após esse processo o produtor rural de Senador José
Bento garante o direito de um frete de caminhão de calcário, mediante a apresentação
da análise de solo.
O produtor que tiver interesse em realizar a análise de solo, deve entrar em contato
com o Carlos ou com o Denilson da Emater na Prefeitura de Senador José Bento.

Serviço de fresagem do asfalto que liga
Senador José Bento a BR 459 é iniciado
em novembro e em dezembro, o recapeamento
O serviço de fresagem do asfalto na Rodovia Felício Pascoa que liga o município de Senador José Bento a BR-459, começou
no dia 29 de novembro e em dezembro, o recapemanto.
O trecho estava há anos sem manutenção, o que
impossibilitava o tráfego normal dos veículos,
podendo ocasionar acidentes e transtornos para as
pessoas que necessitam da rodovia. Somando ao fato
de que o município deixa de se tornar um local atrativo
para instalação de empresas.
O Prefeito Fernando Fernandes e a vice-prefeita
Andréia Inácio agradeceram o Deputado Federal Dr.
Frederico, o Deputado Estadual Dr. Paulo e o Secretário de Governo de Minas Gerais, Igor Mascarenhas pelo esforço e apoio
incondicional para que a obra desse trecho iniciasse. “Fica aqui registrado nosso muito obrigado a todos” diz Fernando
Fernandes. Ambos agradecem também Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem que reavaliaram o pedido de
fresagem do asfalto da Rodovia Felício Pascoal.

Luzes de Natal são mais uma atração
turística para Senador José Bento

No dia 27 de novembro, aconteceu
na Praça Daniel de Carvalho, em
Senador José Bento, a inauguração das
Luzes de Natal, que contou com a
apresentação dos alunos da Escola
Municipal e do CEMEI, além de um

show super animado com o Grupo
Mysturô. Durante a festividade, a Feira
do Produtor Rural também teve seu
destaque, com várias variedades nas
barraquinhas. O prefeito Fernando
Fernandes, a primeira-dama, Mariléa

Fernandes, a vice-prefeita, Andréia
Inácio e a Secretária de Cultura, Lazer,
Turismo e Esportes, Renata Fernandes
deram boas-vindas as festividades de
Natal que acontecerão até dia 23 de
dezembro.

Políticos de Senador José Bento visitam BH e participam
de várias reuniões muito proveitosas para o município
No dia 17 de novembro, o prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes junto com a vice-prefeita, Andréia
Inácio estiveram na EMATER-MG em Belo Horizonte onde
conversaram com o diretor regional Dr. Cláudio e sua
assessora Daiane que responderam aos ofícios para o ano
que vem.
No mesmo dia, eles, juntamente com a procuradora do
município, Francismeire Fernandes estiveram na FUNASA
onde foram recebidos pela Diretora Hedicleusa. No encontro
foram discutidos temas sobre saneamento básico.
Também, nesta data, eles com as Diretoras da Escola
Municipal, Izaura Souza e a Diretora do CEMEI, Elaine Vieira
estiveram no Gabinete do Deputado Federal, Dr. Frederico,
onde juntos escolheram os novos uniformes da Rede
municipal de Ensino.
No próximo ano, além do kit escolar, todos estudantes da
Rede Municipal de Ensino de Senador José Bento receberão
uniformes.
“Os uniformes promovem a igualdade, elevam a
autoestima, o que facilita o processo de aprendizagem”,
conclui o Prefeito Fernando Fernandes.

Dia do Diretor Escolar é comemorado na Rede
de Ensino Municipal em Senador José Bento
No dia 12 de novembro, aconteceu a comemoração ao
Dia do Diretor Escolar, a Secretaria de Educação de
Senador José Bento preparou um evento especial para as
gestoras da Rede Municipal de Ensino. Além da
apresentação dos alunos, estiveram presentes o Prefeito
Fernando Fernandes acompanhado da Primeira-Dama,
Mariléa Fernandes, da Vice-prefeita, Andréia Inácio, da
Secretária de Educação, Vanessa Corsi, onde juntos
parabenizaram a Diretora da Escola Municipal, Izaura Souza
e a Diretora do CEMEI, Elaine Vieira.

Comemoração
do Dia do
Diretor Escolar

De presente de Natal te dou uma prece. Peço
a Deus que ilumine o seu caminhar no próximo
ano e que você tenha paz e sucesso por onde for.

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

