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A eficácia na divulgação dos
Atos Oficiais Municipais
A Constituição Federal de 1988 definiu
como uma das Garantias Fundamentais
o direito de todos brasileiros receberem
dos órgãos públicos informações de seu
interesse ou de interesse difuso ou
coletivo.
A Lei 12.527/2011 determinou
procedimentos a serem adotados pelo
poder público, com a finalidade de
garantir o acesso às informações. Além
disso, estabeleceu diretrizes para a
execução deste trabalho.
Das diversas diretrizes estabelecidas,
duas merecem especial atenção pelos
municípios: Divulgação de informações
de
interesse
público,
independentemente de solicitações, e a
Utilização de meios de comunicação
viabilizados pela tecnologia da
informação.
Acontece
que
os
municípios ainda insistem no velho
formato do Diário ou Semanário Oficial
em papel. Este instrumento de
divulgação nunca alcançou seu objetivo
o de dar publicidade aos atos oficiais,
pois não foi criado no país o hábito da
população ler a Imprensa Oficial e, com
o advento da era moderna tecnológica,
é improvável que as pessoas
acompanhem estas publicações.
Os municípios não devem apenas
publicar os seus atos de forma aleatória,
é necessário verificar se a informação
tem alcance na população. Dessa forma,
como exemplo: a publicação de
determinado Aviso Oficial em jornal de
razoável circulação mostra-se mais
eficaz do que a publicação do Aviso na
Imprensa Oficial do município.
Cumpre destacar que as publicações
dos atos oficiais devem alcançar o
princípio constitucional da eficiência,
portanto, Imprensa Oficial que não é lida
pela população fere preceitos
constitucionais.
O Órgão de Imprensa Oficial do
município deve ser substituído por um
Sistema de Comunicação Governamental
que utilize as novas tendências
tecnológicas, mas sem deixar de
aproveitar os meios tradicionais de
comunicação (rádio, TV e jornal).

A regra básica é fazer a informação
chegar à população, o meio a ser
utilizado deve ser verificado caso a
caso. Ainda, os municípios devem
prestar contas de seus trabalhos de
forma constante e não esperar que
alguém busque a informação.
Destaco que não é obrigatório que os
municípios possuam Boletim Oficial
Impresso, podendo rever suas Leis
Orgânicas, para definirem o mecanismo
mais eficaz de divulgação de seus atos.
Assim, desde que respeite o caráter
educativo, informativo ou de orientação
social e, ainda, sem caracterizar
promoção pessoal e respeitando o
devido procedimento de compra pública,
os municípios não devem poupar
esforços para fazerem uma informação
de caráter coletivo alcançar a população
em geral.
Portanto, a divulgação em jornal de
grande circulação; a criação de canais
de web TV; divulgação de notas em sites
de jornalístico e a transformação da
versão imprensa dos Boletins Oficiais
em versão online é o cardápio certo para
a divulgação eficaz dos atos oficiais.
Marcelo Silva Souza
Advogado e Consultor Jurídico,
especialista em Direito Administrativo,
especialista em Direito Constitucional,
especialista em Gestão Pública. Exerceu
o cargo de Chefe do Setor de Contrato e
Convênio da Prefeitura de Várzea
Paulista. Atuou como Assessor Jurídico
da Prefeitura de Vinhedo. Foi Presidente
da Comissão Municipal de Licitações da
Prefeitura de Vinhedo. Exerceu o cargo
de Assessor Executivo de gabinete da
Prefeitura de Santo Antonio de Posse.
Atuou como Diretor Jurídico da
Autarquia de água e esgoto de Vinhedo
– SANEBAVI. Exerceu, ainda, o cargo
de Diretor Geral da Câmara Municipal
de Louveira. Atualmente exerce o cargo
de Diretor de Licitações, Contratos e
Suprimentos da Prefeitura de Cajamar.
Ministra palestra sobre Assessoria
Parlamentar, Licitações e Contratos e
outros temas.

Prefeitura de Borda da Mata
publica Instrução Normativa sobre
serviços do setor de arrecadação
para orientar contribuintes

Instrução Normativa 001/2020,
publicada em 17/01, pelo Departamento
de Administração e Finanças, orienta os
contribuintes e disciplina os
procedimentos internos de atendimento
ao público, no âmbito do Setor de
Arrecadação e Fiscalização (tributos).
A definição da documentação
obrigatória para vários assuntos da
tributação, bem como a criação de
formulários e declarações tem o objetivo
de simplificar e agilizar o atendimento.
Todos os modelos estão disponíveis no

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

Câmara de Borda da Mata inicia Ano Legislativo com a
primeira Sessão presidida pela nova Presidenta Cláudia
No dia 03 de fevereiro, a Câmara
Municipal de Borda da Mata iniciou o
Ano Legislativo. Foi a primeira reunião
presidente por Cláudia Alfano Flauzino
que foi eleita em 2019 para dirigir a Casa
em 2020.
Durante a Sessão, os vereadores
apresentaram várias indicações e
desejaram boa sorte a nova Presidenta
e ela também agradeceu a todos pedindo
a Deus que ilumine seu trabalho a frente
do Legislativo Municipal.
Para compor a nova Mesa Diretora
da Câmara, além de Cláudia como
Presidente, há ainda o Vereador Jair
Alvarenga como Vice-presidente e
Roberto do Sertãozinho como
Secretário.

Jair, Cláudia e Roberto
A novidade deste ano é que as
Sessões Ordinárias voltaram como era
há alguns anos, ao invés de sextasfeiras, serão nas segundas-feiras, às 19h.

Sempre na primeira e na terceira de cada
mês. As extraordinárias podem ser
qualquer dia, depende da necessidade,
a Presidenta pode convocar uma reunião.

Carnaval 2020: Sete blocos e cinco bandas
ao vivo vão agitar foliões em Borda da Mata
Prefeitura reduz gastos, mantém Carnaval 2020 e aposta em parceria com blocos privados para
garantir diversão saudável, com segurança, estrutura e responsabilidade nos gastos públicos.
O Carnaval 2020 em Borda da Mata
vai ser repleto de atrações. Além dos
tradicionais blocos de rua, a praça
central da cidade vai contar com palco,
infraestrutura completa de segurança,
banheiros químicos e bandas ao vivo
todos os dias. Tudo isso feito com
economia de recursos públicos. O
município apostou na parceria com
blocos privados para reduzir gastos e
manter a festa, que também ajuda a
movimentar o comércio local.
Ao todo, sete blocos desfilam pelas
ruas da cidade, entre a sexta-feira, 21 de
fevereiro, e a terça, 25. Pelo palco, que
será montado na Praça Nossa Senhora
do Carmo, passam, no mesmo período,
cinco bandas: Pura Resenha, Juliana
Campos, Radar 4, Candieira e República
do Samba. Todos os dias, antes das
apresentações musicais, o som na praça
será comandado pelo DJ Marcão.
Os blocos carnavalescos são
particulares. Eles se concentram em
locais privados e seguem em horário
determinado para a praça. A Prefeitura
apoia com estrutura de som no desfile
em via pública e na dispersão com a
chegada dos foliões às praças centrais.
A meta da Prefeitura para o Carnaval
2020 é proporcionar diversão saudável,
com segurança, estrutura e
responsabilidade nos gastos públicos.
“Nosso foco principal é a Saúde, a
Educação e a Infraestrutura, mas isso

não nos impede de realizar um carnaval
de qualidade, sempre visando a máxima
economia possível. Essa é a razão de
termos aprofundado a parceria com os
blocos privados. Ainda assim, queremos
possibilitar que nossos jovens, as
famílias e todos os bordamatenses
possam se divertir nessa data tão
tradicional para os brasileiros”, avalia o
prefeito André Marques.
Cronograma da folia
A folia começa oficialmente na sextafeira, 21 de fevereiro, com o bloco
Corneteiros, que fará concentração na
Casa do Compadre, a partir das 19h, com
saída prevista para as ruas às 23h. No
mesmo dia, a primeira atração a subir no
palco montado na Praça Nossa Senhora
do Carmo é a banda Pura Resenha, a
partir das 21h.
No sábado, 22, a folia começa às 16h
com o bloco ‘Caminho do Mé’, que inicia
suas andanças também na Casa do
Compadre, à partir das 15h. A tradicional
peregrinação do bloco pelos bares
seguirá a seguinte ordem: 15h no Bar da
Farinha; 16h no Bar do Teta; 16h30 no
Bar do Vená; 18h na praça e às 19h na
Casa do Compadre.
O sábado de Carnaval será encerrado
com show de Juliana Campos. Ela sobe
ao palco da praça central à partir das
23h. Seu show segue pela madrugada.
No domingo, 23, os foliões do ‘Antes
Aqui do que na UTI’, se concentram a

partir das 16h no Só Vem Espeto Bar. O
grupo segue para a praça a partir das
20h. Tem ainda a concentração dos
adeptos do Bloco do Caixão, no Bar do
Teta, a partir das 16h. Eles sobem para a
praça às 21h30. Mais tarde, sobe ao
palco a banda Radar 4, a partir das 23h.
A apresentação segue animando a folia
até a madrugada.
Na segunda, 24, o bloco Maria
Sapatão se reúne no Bar do Beto a partir
das 18h e segue para a praça às 21h.
Também na segunda, na Casa do
Compadre, tem o Baile do Mé. Neste dia,
quem sobe ao palco montado na praça
para agitar o público é a banda Candieira,
a partir das 23h.
E no último dia de Carnaval, na terçafeira, 25, dois blocos agitam a folia. O
Bloco ‘#euvou Oba Oba’ se concentra a
partir das 16h no Oba Oba e segue para
a praça às 19h. Já o Bloco Rural se
concentra no Bar do Adnan, às 18h, e
parte em direção à praça às 21h30.
No palco, o encerramento do Carnaval
2020 vai ter muito pagode com República
do Samba, a partir das 21h.
“Direcionamos
esforços
para
proporcionar um Carnaval seguro,
organizado e alegre, no qual as pessoas
possam brincar e confraternizar de
maneira tranquila. Estão todos
convidados para esses cinco dias de
muita diversão em nossa querida cidade”,
afirma o prefeito André Marques.

site da Prefeitura.
Na Instrução Normativa, estão os
anexos com a documentação básica para
requerimento de serviços, modelo de
Requerimento de Cadastro Mobiliário,
Revisão de IPTU/Taxas, Declaração de
Não Estabelecimento e Declaração de
Ciência e Cooperação com a Fiscalização
Municipal.
A instrução entrou em vigor na data
da publicação, 17/01/2020, e está em
adaptação até 01/03/2020, quando passa
a ser obrigatória.

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

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

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

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA
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Equipe de
enfermagem da
Estratégia de
Saúde da Família
Tocos do Moji

Todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã é realizado alongamento com o fisioterapeuta Luiz Henrique, aferição de pressão de todos os participantes pela equipe
de enfermagem do ESF Tocos do Moji e servido um café para os participantes. Convidamos a toda a população para participar conosco.
Texto e fotos: Jucilene Cassia

Alunos voltam às aulas em Borda da Mata com novo CMEI e melhorias nas escolas
Unidades de educação infantil iniciaram atividades no 27 de janeiro. No Ensino Fundamental I e II, aulas voltaram no dia 5 de fevereiro. Escolas passam por pequenas
reformas e reparos para receber os estudantes. Ao lado da Saúde, Educação é o destino do maior investimento do município.

O ano letivo de 2020 começou em
Borda da Mata. No dia 27 de janeiro,
as unidades de educação infantil
começaram a receber crianças de 4
meses até 4 anos. Cerca de 300 delas
foram acolhidas em dois CEMEIs e uma
creche municipal. No dia 5 de fevereiro,
outros dois mil alunos retornaram às
aulas no Pré-Escolar, Ensino
Fundamental I e II.
Na volta às aulas, os estudantes
bordamatenses encontraram uma série
de melhorias já concluídas e outras que
estão em curso. Uma das mais
importantes foi o início do
funcionamento do CMEI Professora
Maria das Graças Souza, a mais nova
unidade de educação infantil do

município, que, desde 27/01, é destino
de 70 crianças de 4 meses a 4 anos
incompletos.
O prédio é dotado do que há de mais
moderno em infraestrutura para a
educação infantil. Ele possui
berçários, cozinha, salas multiuso,
refeitório, brinquedoteca, banheiros
adaptados, lactários, salas de aula,
tudo pensado sob medida para a
primeira infância.
Outras melhorias
Nas últimas semanas, o corpo
pedagógico do Departamento de
Educação
e
Servidores
do
Departamento de Obras estão
mobilizados para preparar as salas de
aula para os alunos. Eles trabalham

sem descanso para deixar as
acomodações, o material didático e as
dinâmicas de aula perfeitos para
receber os 2 mil alunos da rede
municipal.
“Estamos prestes a iniciar mais um
ano de aprendizado e descobertas para
os alunos da rede municipal em um
trabalho
que
envolve
toda
comunidade escolar. Essa fase de
preparação é muito importante. Nela,
planejamos as atividades de todo o ano
letivo para acolher da melhor forma
possível os nossos alunos”, explica a
diretora do Departamento de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
Maria Leonice.
Investimentos em reformas,

ampliação e reparos
Além do novo CMEI, a
Prefeitura fez limpeza,
pequenas reformas e reparos
nas escolas para receber os
estudantes. “A Educação, ao
lado da Saúde, é a prioridade
absoluta de nossa gestão.
Toda
economia
que
conseguimos fazer, todo recurso que
podemos direcionamos para a educação
e formação dos nossos jovens”, conta
o prefeito André Marques, lembrando
que mais de 65% dos recursos do
município seguem para os dois setores.
A disposição do município em investir
em educação, permitiu a realização de
um sonho da comunidade. Está em

andamento a reforma e ampliação da
Escola Municipal Francisco Souza
Costa. Com investimento total de cerca
de R$ 1,3 milhão, a unidade vai ganhar
um anexo com quatro modernas salas,
terá revitalizada sua quadra de esportes
e será totalmente reformada para abrigar
com dignidade seus estudantes.

Colônia de Férias da Prefeitura de Borda da Mata teve participação de mais de 100 crianças

Último dia da série de atividades gratuitas promovida pela Prefeitura foi marcado por um desfile de pets. Ao longo de cinco dias,
crianças se reuniram na Praça Nossa Senhora do Carmo para atividades físicas, artesanato, caminhadas, passeio ciclístico e piquenique.
As férias escolares chegaram ao fim.
No dia 05 de fevereiro, os cerca de 2 mil
alunos de Borda da Mata retornaram às
salas de aula para mais um ano de
aprendizado e descobertas. E os
estudantes de Borda da Mata voltaram
cheios de histórias para contar. O
município organizou uma Colônia de
Férias com uma semana de atividades

especiais e gratuitas.
Sob a coordenação do Departamento
de Desenvolvimento Social, apoio de
empresas e profissionais locais, a
Colônia de Férias reuniu cerca de 100
crianças ao longo dos dias 20 a 24 de
janeiro. “O evento atendeu as
expectativas da melhor maneira possível.
Conseguimos fazer com que os

estudantes vivenciassem atividades
diferenciadas, aprendessem hábitos
saudáveis e interagissem entre si. Não
apenas tivemos uma boa média de
participação, como conseguimos realizar
uma colônia com atividades de muita
qualidade”, avalia o diretor do
Departamento de Desenvolvimento
Social, Thiago Senna.

Atividades
Entre os dias 20 e 24 de janeiro, a
Colônia de Férias da Prefeitura realizou
atividades como sessões de exercício
funcional, oficina de artesanato,
caminhada até o Santo Cruzeiro, passeio
ciclístico, piquenique e até um desfile
de pets, atividade que encerrou a
colônia.

“Foi muito gratificante ver a felicidade
dos jovens que participaram. A parceria
com as empresas e profissionais da
cidade também rendeu muitos frutos e
contribuiu para que a colônia fosse um
sucesso. Nosso muito obrigado a todos
que
apoiaram”,
agradece
a
coordenadora do CRAS Sebastiana
Marques, Marcela Gonçalves Machado.

Força-Tarefa paz Tapa Buraco, Manutenção de Estradas e Jardins em Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata aproveitou alguns dias de estiagem para mobilizar suas equipes de trabalho no Departamento de Obras em uma força-tarefa
dedicada à manutenção de estradas, vias e jardins. Além disso, uma nova rodada de operação tapa-buracos foi iniciada.
O prefeito André Marques acompanhou os trabalhos ao longo de um dia. No bairro São Judas Tadeu, por onde começou a operação tapa-buraco, ele fez um
resumo das ações em curso. “Trata-se de uma força-tarefa para recuperar as ruas que foram mais danificadas pelas chuvas. Com a estiagem, nós aproveitamos
para aplicar a massa quente, e também a massa fria, em alguns setores da cidade. Os trabalhos do Departamento de Obras seguem a todo vapor para manter a
cidade organizada, bonita e bem conservada”, enumerou o gestor.
A força-tarefa da Prefeitura atua em diversas localidades do município de forma simultânea. Na zona rural, há equipes no bairro da Serrinha, Barro Amarelo e Tamanduá. André Marques, no entanto, lembra que
a mobilização de trabalho desses últimos dias é uma ação de emergência, mas os trabalhos nunca param. “Todos os dias temos novos serviços sendo desenvolvidos para deixar nossas, ruas, estradas, bairros,
praças e jardins em bom estado de conservação para nossos moradores”, afirma.

Prefeitura segue no apoio à reforma da Sede da Polícia Militar de Borda da Mata
A reforma da sede da Polícia Militar de
Borda da Mata entra em sua fase final. Os
Servidores da Prefeitura pintaram a
fachada do posto policial, que há anos não
passava por uma reforma mais extensa.
As obras, que tiveram início em 2018,
envolveram pintura interna e externa,
melhorias no telhado, calhas e
readequação de cômodos. A intervenção
é custeada com recursos do município e
do Conselho Comunitário de Segurança
Pública. Contou ainda com o apoio da
Câmara de Vereadores.

4

TRIBUNA POPULAR

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG

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.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG. INEX MARCO REGULATÓRIO 003/2020. OBJETO: SELEÇÃO DE ENTIDADE
DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE-CIVIL, NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL N° 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA-MG,
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. TERMO DE FOMENTO 003/2020
CELEBRANTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. VALOR: R$ 117.000,00. ASSINATURA:03/02/
2020. VIGÊNCIA: 31/12/2020. THIAGO PALMEIRA DE SENNA LIMA – DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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Unidades de Saúde de Borda da Mata orientam pacientes sobre tratamento e cura da Hanseníase
O Sistema Único de Saúde (SUS)
disponibiliza, por meio das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e das
referências especializadas, tratamento e
acompanhamento gratuito para os casos
de hanseníase.
Como forma de chamar a atenção da
população e dos órgãos públicos para a
relevância de se discutir estratégias para
o diagnóstico precoce da hanseníase e
contribuir para a melhoria dos aspectos
de detecção de casos, tratamento,
cuidado e reabilitação, anualmente o
último domingo de janeiro é marcado
como Dia Nacional de Combate e
Prevenção da Hanseníase, instituído de
acordo a Lei federal 12.135/2009. Neste

ano, a data foi celebrada no domingo,
dia 26/01.

A doença, quando não diagnosticada
e tratada na forma inicial, pode se

Pouso Alegre F.C. treina no Estádio de Borda da
Mata e Prefeitura discute parceria com o Clube
Equipe foi recebida pelo prefeito André Marques. Clube e Prefeitura estudam parceria para
incentivar escolinha de futebol do município no âmbito do projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’
O Pouso Alegre Futebol Clube
desembarcou no dia 24 de janeiro em
Borda da Mata para treinar no Estádio
Municipal Waldir de Mello. A equipe
que conquistou o acesso ao Módulo II
do Campeonato Mineiro em 2019, de
forma invicta, estava em fase de
preparação para a disputa do estadual.
A comissão técnica e o elenco do clube
foram recebidos pelo prefeito André
Marques, que comemorou o retorno de
um clube profissional à cidade depois
de muitos anos. “Graças à reforma
realizada ano passado, nosso estádio
volta a ter condições de recepcionar uma
equipe profissional. É algo que nos
enche de orgulho, principalmente por
significar que o esporte de Borda da
Mata volta a ter uma estrutura digna para
apoiar nossos atletas”, escreveu o
prefeito em seu perfil nas redes sociais.
Ainda no gramado do estádio, o gestor
conversou com o diretor executivo do
clube, Leonardo Silvério, e dois
bordamatenses que desempenham papel

de destaque na equipe: o técnico
Rogério Henrique e o auxiliar técnico
Diego Paulista.
André Marques revelou que a
Prefeitura está discutindo uma parceria
com o clube para incentivar a escolinha
de futebol da cidade, no âmbito do
projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’,

que prepara cerca de 170 atletas no
contra turno escolar. “Quando
concretizado, será mais uma forma de
incentivar nossos jovens a seguir o bom
caminho do esporte, da educação e dos
valores importantes para a vida em
família e em comunidade”, avaliou o
prefeito.

Vigilância em Saúde de Borda da Mata identifica focos
do mosquito da dengue e pede atenção aos moradores

agravar, levando ao aparecimento de
incapacidades físicas. Essa evolução
ocorre, em geral, de forma lenta e
progressiva.
Em Borda da Mata
Para mais informações, procure a
Unidade Básica de Saúde de referência
do seu bairro e converse com o
enfermeiro para receber as orientações
do tratamento. Em Borda da Mata são
seis UBS: Centro, Santa Rita, Nossa
Senhora de Fátima, Santa Cruz, Cervo e
Sertãozinho.
Tratamento
O tratamento com Poliquimioterapia
(PQT) consiste em uma associação de

antimicrobianos, recomendado pelo
Ministério da Saúde (MS) e a
Organização Mundial de Saúde (OMS).
O paciente deve tomar a primeira dose
mensal
supervisionada
pelo
profissional de saúde e as demais são
auto administradas. Ainda no início do
tratamento, a doença deixa de ser
transmitida. Para crianças com
hanseníase, a dose dos medicamentos
do esquema padrão é ajustada de
acordo com a idade e o peso. Já no
caso de pessoas com intolerância a um
dos medicamentos do esquema
padrão, são indicados esquemas
substitutivos.

Prefeitura de Borda da Mata faz
trabalho de manutenção preventiva
nos principais acessos aos Distritos

A Prefeitura de Borda da Mata
aproveitou a estiagem do dia 31 de
janeiro, para fazer um trabalho de
manutenção preventiva nos principais
acessos aos distritos do Cervo e
Sertãozinho. A ideia foi deixar as estradas
prontas para enfrentar dias de fortes
chuvas, melhorando sua aderência e
drenagem, evitando, por exemplo, que
veículos atolem ou derrapem em subidas
íngremes.
Para os trabalhos deste dia, foi
utilizada a bica corrida, uma mistura de
pedra brita, pedrisco e pó de pedra ideal
para aplicação em estradas. “Com a
chegada do período chuvoso o desafio

de cuidar de nossa extensa malha viária
fica ainda maior. Além do planejamento
que já temos durante o ano, nessa época
específica precisamos aproveitar cada
período de estiagem para melhorar as
condições dos trechos rurais”, explica
o prefeito André Marques.
A força-tarefa contou com o auxílio de
caminhões e maquinário, além do
empenho sempre dedicado dos
servidores do Departamento de Obras.
“Nossa equipe é bastante reduzida.
Temos restrições orçamentárias, mas
não falta disposição para o trabalho.
Meu muito obrigado aos servidores pelo
empenho de todos”, agradece o gestor.

Moradora de Borda da
Mata compõe duas
Marchinhas para o Carnaval

A equipe do setor de Vigilância em Saúde de Borda da Mata está mobilizada
para o combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor de doenças como a
dengue, febre amarela, chikungunya e outras.
Em trabalho de campo pela cidade, foram identificados focos do inseto em
oito bairros. São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima e Centro lideram o
ranking com três focos encontrados. São Benedito, Santa Rita e Santa Terezinha
vêm em seguida, com dois focos. Ainda foram encontrados focos do mosquito
no Santo Antônio e Santa Cruz, um em cada bairro.
A coordenadora da Vigilância em Saúde, Grazieli Siqueira, lembra que o
período chuvoso cria as condições ideais para a proliferação do mosquito da
dengue, sendo o momento mais crítico do ano no enfrentamento ao inseto.
Segundo ela, é preciso que todos colaborem. “Nós estamos a postos,
orientando, checando pontos de foco do mosquito, eliminando larvas, mas
sem a colaboração de todos não há como fazer um combate eficaz contra o
Aedes aegypti”, avalia.
Os cuidados para eliminar o Aedes aegypti são simples. Com uma dose de
boa vontade, todos podem colaborar no combate e ajudar a proteger a todos
da série de doenças provocada pelo inseto. Confira a seguir as dicas da Vigilância
em Saúde de Borda da Mata:
-Não deixar acumular água em qualquer recipiente que seja (baldes, pneus,
tampinhas de garrafa, pets, calhas, vasinhos de plantas...);
-Avaliar sempre a laje das residências, uma vez que o número de focos do mosquito nestes locais tem aumentado muito;
-Limpar as caixas d’água periodicamente e mantê-las sempre fechadas;
-Trocar diariamente a água da vasilha dos animais domésticos e lavar com esponja pelo menos uma vez por semana;
-Piscinas em uso tratar com cloro e piscinas desativadas devem ser mantidas secas;
- Não descartar lixo em terrenos baldios e manter sempre a lixeira fechada;
-Donos de lotes, por favor, manterem seus lotes limpos (grande parte dos focos se encontram em terrenos baldios sujos);
-Se precisar guardar alguma garrafa, sempre acondicioná-la com a boca para baixo a fim de evitar que acumule água;
-Flores que acumulam água em suas folhas, como as bromélias por exemplo, usar uma mistura de uma colher de água sanitária
para cada litro de água e regá-las com esta mistura;
-Se identificar alguma situação de risco, avisar a Vigilância em Saúde do município, situada na Secretaria de Saúde.

Prefeito de Senador José Bento visita Sebrae em Brasília
pedindo liberação de emenda para Patrulha Mecanizada
O prefeito Fernando Fernandes de
Senador José Bento esteve no dia 06 de
fevereiro na sede do SEBRAE em
Brasília, junto de seus assessores e com
o
Presidente
da
Câmara
Municipal, Enrique Demetrio Fraga em
uma reunião para a liberação de emendas
da Patrulha Mecanizada e para a
solicitação de outras emendas
importantes para o município.

Kátia Elizabeth, de Espinosa-MG, mas
residente em Borda da Mata há quase
30 anos, já adotou a cidade como sua
terra natal. E para prestigiar sua cidade,
compôs e gravou duas marchinhas de
Carnaval, sendo uma que fala de Borda
da Mata e que serão executadas durante
o Carnaval da cidade. “Na Rádio Ativa,
já estão sendo tocadas também”, diz
Kátia.
Ela aproveita para agradecer o Estúdio
Bordão da Mata, o qual fez a gravação e
a Poli Brandani por produzir e fazer os
arranjos.
Confira as Marcinhas:
1 – Socorro
Socorro, socorro!
Se eu não for para Borda da Mata eu
morro
Socorro, socorro!
Se eu não for para Borda da Mata eu
morro

Cantando assim fica legal
Borda da Mata cidade tradicional
Borda da Mata hospitaleira
Tem loira, tem morena brasileira
Borda da Mata é isso aí
Tem gente até do Haiti
2 – Moçambique
Meu Deus do céu
Se eu subir esta ladeira
Eu sou da roça mas não pego na
chaleira
Quem vai pra frente
Vai passando para trás
Por favor não aguento mais
O amor deste rapaz
Subo ladeira, escalo serra
Eu fico chique
Eu desse jeito
Vou parar em Moçambique.

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em
se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem
busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.
José de Alencar
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Senador José Bento arrecada mais
de 53 mil reais em festa para
Hospital Regional de Pouso Alegre

A festa realizada em Senador José
Bento no mês de dezembro em prol
do Hospital Regional de Pouso
Alegre arrecadou 53.054,11 reais.
A prestação de contas da festa se
encontra na página do facebook da
Prefeitura de Senador José Bento.
“Agradecemos de coração a toda
população Bentense, que direta ou
indiretamente participaram e se

esforçaram para o êxito desta festa.
A todos nosso muito obrigado. Deus
abençoe a todos. Sozinhos não
somos nada, mas juntos podemos
muito. O bem que fazemos aos
outros, um dia nos retorna.
Reiteramos que o valor total já foi
transferido na conta do Hospital
Samuel Libânio,” diz um dos
organizadores .

Prefeito de Senador José Bento pede a Secretário
de Estado a melhoria na Rodovia Felício Pascoal
No dia 30 de janeiro, o Prefeito de
Senador José Bento, Fernando
Fernandes se reuniu com o Chefe de
Gabinete do Secretário de Estado de
Minas Gerais, Raul, quando solicitou
uma Viatura para a Policia Militar de sue
município e reiterou o pedido feito por
ele no dia 04 de setembro de 2019 no
gabinete do Secretário, a melhoria de
manutenção na malha asfáltica na
Rodovia Felício Pascoal. “Tenho
cobrado constantemente dos órgãos
competentes pela manutenção da
rodovia há cerca de aproximadamente um
ano. Espero que desta vez, o Secretário
olhe para o nosso município e atenda
nosso pedido” enfatizou o Prefeito.

Membros do Conselho Tutelar e do SUAS de Senador José
Bento participam de curso de capacitação em Inconfidentes
No dia 22 de janeiro, membros
do Conselho Tutelar e a
Representante do SUAS
(Sistema Único de Assistência
Social)” Renata Fernandes do
Cras Senador José Bento
estiveram participando de um
curso de capacitação na
cidade de Inconfidentes.
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Furto de celular no interior de
veículo em Borda da Mata
Em 28/01/2020, por volta das 14 horas, a vítima procurou o Quartel PM relatando
que estacionou seu veículo em via pública, desembarcou, não trancou o veículo,
deixou os vidros abertos e ingressou em uma residência. Que aproximadamente
sete minutos depois, ao retornar, seu aparelho celular não se encontrava no interior
do veículo, onde estava pela última vez. Que tentou rastrear o aparelho, mas não se
recordava do e-mail e senha. O registro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil
para providências cabíveis.

Bicicleta furtada em Borda da Mata é
recuperada com auxílio do vídeomonitoramento da cidade
Em 30/01/2020, após tomar conhecimento de um furto ocorrido no dia 26/01/2020,
praticado por um autor conhecido na cidade, os Policiais Militares realizaram buscas
nas gravações das câmeras de monitoramento presentes na cidade de Borda da
Mata, e diante disso, foi possível direcionar o policiamento e localizar a bicicleta
furtada em um terreno aberto. O bem recuperado foi encaminhado à Delegacia de
Polícia Civil para restituição à vítima e demais providências decorrentes.

Prefeito de Senador José Bento vai a Brasília
e se encontra com autoridades com
objetivo de sanar as demandas do município
O Prefeito Fernando Fernandes de Senador José Bento esteve
em Brasília no início de fevereiro numa série de reuniões com o
objetivo de sanar as demandas do município.
O Prefeito junto com o Gestor de Convênios, Rafael Oliveira e
o Presidente da Câmara de Vereadores, Enrique Demétrio Fraga
estiveram reunidos com os Deputados Dimas Fabiano, Dr.
Federico e Odair Cunha e o Senador Carlos Viana.
Nessa série de reuniões o Prefeito Fernando Fernandes
solicitou uma viatura para a Policia Militar e reiterou o pedido
feito no dia 04 de setembro de 2019 no gabinete do Secretario,
para a melhoria de manutenção na malha asfáltica na Rodovia
Felício Pascoal.

Mulher é presa por tráfico de
drogas no bairro Santo Antônio
Em 31/01/2020, por volta das 17 horas, após diversas denúncias anônimas a
respeito de tráfico de drogas no Bairro Santo Antônio, próximo ao Pronto Socorro
da cidade, a Polícia Militar, de posse de mandado de busca e apreensão, visualizou
um indivíduo adquirindo entorpecentes no local denunciado. Além do flagrante, na
residência foram apreendidos 63 papelotes com substância análoga a cocaína, 01
planta semelhante à maconha, R$ 1.539,80 em moeda corrente nacional, 02 balanças
de precisão, 03 aparelhos celulares, material para embalagem dos entorpecentes,
01 caderno contendo anotações contábeis que apontavam, em tese, comercialização
de drogas. Os autores foram presos e encaminhados a Polícia Civil de plantão em
Pouso Alegre/MG.

Tráfico de drogas e direção perigosa no
bairro Santa Edwiges em Borda da Mata
Em 1º/02/2020, após denúncias anônimas referentes a tráfico de drogas nas
proximidades do “Bar do Peixe”, no bairro Santa Edwiges, dois homens, sendo um
menor na condução de uma motocicleta, empreenderam fuga da Guarnição Policial
por aproximadamente 2 kms, sendo abordados após intenso acompanhamento. Em
diligências posteriores, foram apreendidas 14 buchas semelhantes à maconha, R$
115,00 em espécie, 01 balança de precisão e várias sementes análogas à maconha.
A motocicleta usada na fuga foi apreendida, os materiais e os autores encaminhados
à Delegacia de Pouso Alegre para providências decorrentes.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
MILITAR EM BORDA DA MATA:
190 – (35) 99829-1493

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de
pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

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

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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Tradicional Restaurante Casarão em
Borda da Mata está em novo endereço

O Tradicional Restaurante Casarão em
Borda da Mata, que há mais de 30 anos,
vem servindo a população do município
e região com uma culinária variada que
agrada todos os públicos, está em novo
endereço desde janeiro deste ano.
O Restaurante sempre funcionou no
centro da cidade, ultimamente estava na
Rua Silvio Monteiro de Carvalho e agora
está funcionando na Rua Herculano
Cobra, nº 325, também no Centro,
próximo a Casa da Lavoura e ao Posto
Central.

Carnaval em Tocos do Moji se consolida
como um dos melhores do Sul de Minas

De acordo com os responsáveis,
Wágner e Camila, a mudança foi para
dar mais conforto aos clientes que agora
tem um amplo espaço para saborear suas
refeições com mais comodidade e
também aos seus colaboradores que
trabalham em um ambiente bastante
agradável. “Agradecemos a parceria de
nossos amigos e clientes nestes mais
de 30 anos e contamos com vocês para
cada vez mais podermos atende-los com
imensa satisfação. Muito obrigado!,”
finalizam.

Carnaval em anos anteriores

Méthodos Laboratório conquista
certificação Great Place to Work
A empresa, que tem Unidade em Borda da Mata, foi certificada
pela GPTW como um excelente lugar para se trabalhar.

O contínuo aperfeiçoamento dos
talentos humanos e o zelo pelo bemestar
dos
colaboradores,
proporcionando segurança, conforto e
autorrealização sempre fizeram parte dos
valores cultivados pelo Méthodos
Laboratório - um dos mais conceituados
centros de medicina laboratorial de
Minas Gerais. Não é a toa que a empresa
foi certificada recentemente pelo GPTW
(Great Place to Work) como um excelente
lugar para se trabalhar.
O Great Place To Work é uma
consultoria global que certifica e
reconhece os melhores ambientes de
trabalho em 61 países ao redor do mundo
através de uma metodologia baseada na
opinião dos próprios colaboradores das
empresas.
Entre os laboratórios do Sul de Minas,
o Méthodos é pioneiro na obtenção da
certificação GPTW. A conquista é
consequência de uma pesquisa de clima
organizacional que mediu a satisfação
dos colaboradores das 20 unidades do
laboratório, em diversos aspectos como
credibilidade, respeito, imparcialidade,
orgulho e camaradagem. Eles
responderam ao questionário online de
forma espontânea e anônima.
O resultado foi além das expectativas.
Numa escala que vai de 0 a 100, o
Méthodos Laboratório obteve 83
pontos, 19% maior que a pontuação
mínima exigida para a conquista do selo
que é de 70 pontos. E ficou muito perto
da média das 150 Melhores Empresas
para Trabalhar no Brasil que é de 88
pontos.
“Para um primeiro ano de participação
ficamos muito próximos das empresas
mais bem pontuadas e estamos bastante
satisfeitos com o resultado. É um
diferencial importante. Afinal, a
certificação representa que temos
comprovadamente um bom ambiente
para se trabalhar”, comemora Bernardo
Almeida dos Anjos Silva, gerente
Executivo do Méthodos Laboratório.
Para ele a conquista da certificação
GPTW reflete a missão do Méthodos
Laboratório de atuar com alto nível de
qualidade e melhoria contínua da
condição humana. Quando os
colaboradores estão satisfeitos, o nível
do trabalho aumenta, gerando mais
confiabilidade aos clientes que são
amparados por profissionais mais
motivados e engajados. Sem contar que
uma empresa que oferece boa
experiência de trabalho consegue reter
colaboradores e se torna atrativa para

Bernardo Almeida
dos Anjos Silva,
gerente Executivo
do Méthodos
Laboratório, lembra
que a certificação
GPTW é apenas
mais um passo na
busca constante
pela excelência.
novos talentos do mercado.
“É uma conquista de muitos anos de
trabalho focado no bem estar da equipe.
Sempre fez parte da cultura da empresa
prezar pelo bem estar interno para que
isso se reflita no externo, ou seja, em
melhores serviços para nossos clientes.
A certificação assinada por uma empresa
internacional e de peso traz ainda mais
sentimento de orgulho para quem
trabalha conosco e colabora para a
atração de novos talentos”, destaca.
Detalhes que fazem a diferença
Mas, afinal, o que faz os colaboradores
do Méthodos Laboratório apresentarem
altos níveis de satisfação? Alguns
detalhes fazem a diferença. Por exemplo,
a empresa mantém um canal aberto de
diálogo, além de um canal de
comunicação 100% anônimo por meio
de uma plataforma online. Uma interação
que deixa os colaboradores confortáveis
e permite à empresa ouvir ideias,
sugestões e receber feedbacks.
O Méthodos também investe na
qualidade de vida e bem estar dos
colaboradores. Para isso, faz questão de
acompanhar a saúde deles. Após triagem
feita uma vez por ano o colaboradores
são separados em pequenos grupos e
recebem orientações importantes sobre
diabetes, tabagismo, obesidade, pressão
arterial, dentre outros.
Oferece também momentos de
entretenimento e interação como
passeios fora de Pouso Alegre; promove
evento especial de Dia das Crianças
destinado aos filhos dos colaboradores;
oferta uma biblioteca com mais de 300
livros em que os funcionários ou
membro da família podem utilizar
gratuitamente e mantém um programa de
bolsa de estudos no qual o funcionário
que preenche alguns critérios é
beneficiado com até 30% do valor da
mensalidade.
Outros benefícios também fazem
diferença para os colaboradores, como
o Cartão Família Méthodos, em que a
tabela de preços mais em conta é
destinada aos funcionários e seus
familiares, e o Programa “Méthodos
Cuida de seus Pais” em que no mês do
aniversário o funcionário pode levar
seus pais para realização de um check
up no laboratório, gratuitamente.
“São pequenas ações que trazem
facilidade para o funcionário, que assim
se sente mais valorizado dentro da
empresa”, ressalta Bernardo.
Evolução
Fundado em 1986 pelo médico

O Carnaval de Tocos do Moji, a cada
ano se torna mais atraente e tradicional
na região. Pessoas de diversas cidades
do Sul de Minas fazem questão de
prestigiar este evento no município. Ele
está se tornando famoso, devido o
envolvimento da sociedade para que o
Desfile de um dos Blocos mais bonitos
da região, que é o Chuchu Beleza, fique
cada vez mais bonito e atraente para os
munícipes e visitantes. “A participação
da população é fundamental, com apoio
do Poder Público, para que este desfile
fique tão emocionante e até impactante.
Durante o ano nos preparamos para que
tudo saia o mais próximo possível do
que almejamos”, diz um dos
participantes do Chuchu Beleza.
Mas não é só o Chuchu Beleza que é

atração na cidade. Durante o Carnaval,
muitos visitantes aproveitam para
conhecer as belezas naturais de Tocos
do Moji, como as belíssimas cachoeiras
que ficam lotadas neste período.
Também, todas as noites terão
atrações para os diversos públicos que
apreciam a festa mais popular do país.
As cinco noites terão apresentações:
Sexta-feira, dia 21, terá as tradicionais
marchinhas e DJ. No sábado, dia 22, além
das marchinhas, terá show de uma
Banda, o que também ocorre no
domingo.
Já o auge da festa, será na segundafeira, dia 24, quando às 21h, passará pela
passarela do samba, o tão aguardado
desfile do Chuchu Beleza, que levará
para a avenida o tema: “Chuchu Beleza

vai pra Marte”. (confere abaixo a letra
do enredo). Em seguida ao Desfile, a
Banda contratada animará os foliões, o
mesmo que acontecerá no último dia de
Carnaval, dia 25, quando essa Banda fará
o encerramento com um grande show.
O Departamento de Turismo de Tocos
do Moji, com apoio da Prefeitura e da
Polícia Militar, convida todos para que
visitem o município, pois apesar de ser
uma grande festa, é um evento familiar,
com toda segurança aos participantes.
“Se você ainda não conhece o Carnaval
de Tocos do Moji, não perca esta
oportunidade, venha participar conosco
e você que já conhece, será um prazer
em recebê-lo novamente”, diz o
Responsável pelo Departamento de
Turismo.

Muitos países já tentaram sem sucesso
Ir aos planetas no espaço sideral.
Até agora conseguiram ir à lua
Numa moderna nave espacial
O homem já foi à lua
O primeiro astronauta ir ao espaço
Em outros planetas não chegou
Foi o russo Gagarin que falou
Aqui na terra já tem
Nosso planeta terra é azul
Extraterrestre vindo a bordo
E essa frase do astronauta eternizou
De um disco voador.
Ô ô ô ô ô....Chuchu Beleza vai pra Marte Muitas naves foram lançadas
Em busca de Planetas habitados
sim senhor
Ô ô ô ô ô....Chuchu Beleza vai pra Marte Tentaram Vênus, Marte, Júpiter e outros.
Até agora só foram fotografados.
sim senhor
Chuchu Beleza vai pra Marte
(Zé Vitor)

hematologista Anísio E. dos Anjos Silva
e a bioquímica Luzia Helena Almeida dos
Anjos Silva, o Méthodos teve seu
primeiro funcionário contratado somente
seis meses após o início dos trabalhos.
Em 1998 eram 22 funcionários. Em 2003,
eram 50. Em 2011 atingiu a marca de 100
funcionários e hoje são 215 no total.
Destes, mais de 90% são mulheres - um
perfil que foi se formando naturalmente,
segundo Bernardo, mas que muito
contribui para o sucesso da empresa.
“Acredito que a mulher tem mais
sensibilidade na percepção da
necessidade do cliente, uma maior
capacidade de se colocar no lugar do
outro, o que é extremamente importante
em nosso ramo de atuação”, frisa.
Busca constante pela excelência
Bernardo lembra que a certificação
GPTW é apenas mais um passo na
importante jornada do Méthodos
Laboratório na busca constante pela
excelência. A empresa possui a
certificação ISO 9001 desde 2004 e a
mantém ininterruptamente até hoje. É
Acreditada Plena ONA (Organização
Nacional de Acreditação) desde
fevereiro de 2017 e desde julho de 2019
o Méthodos é acreditado segundo as
normas do Programa de Acreditação de
Laboratórios Clínicos (PALC). “É grande
o desafio de manter todas estas
certificações,
mas
estamos
conseguindo”.
Em 2010 o Méthodos foi eleito a
melhor empresa de prestação de serviços
de Pouso Alegre, por votação popular
realizada pela Performance Consultoria
Junior da UNIVÁS.
E com o Projeto Reciclando Esperança,
de Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo,
ganhou em 2008 o Prêmio Assis
Chateaubriand de Responsabilidade
Social, no V Fórum Regional de
Responsabilidade Social que classifica
os projetos de maior relevância social
do sul e sudoeste de Minas Gerais.
Inclusive o projeto já é um dos finalistas
para a edição deste ano também.

Cras de Tocos do Moji
celebra o Janeiro Branco e
os cuidados em Saúde Mental

A campanha Janeiro Branco é um
momento em que a sociedade se mobiliza
para enfatizar a importância da saúde
mental e emocional e dos cuidados com
esta, visando que o adoecimento
emocional seja prevenido, conhecido e
combatido. Neste ano a campanha tem
como lema “Precisamos falar sobre”,
voltando nossa ação para a fala, ou seja,
precisamos perguntar, trocar, esclarecer
dúvidas, levar informação para que esse
assunto possa ser amplamente discutido
e conhecido pelas pessoas.
É crescente o número de pessoas
acometidas por adoecimentos psíquicos
em todas as faixas etárias. Muitas vezes
por envolver questões subjetivas, as
pessoas ficam resistentes em procurar
tratamento adequado com um psicólogo
ou psiquiatra. Além disso, como destaca
a psicóloga Tainá Rezende, “Não é
preciso estar mal para se cuidar. Temos

que mudar nossa perspectiva para a
prevenção, investindo em práticas que
tragam qualidade de vida e bem-estar.”
Envolvidos com tais razões, no dia 22 de
janeiro a equipe técnica do CRAS realizou
palestra sobre o Janeiro Branco e os
cuidados em saúde mental na Câmara
Municipal. A psicóloga Tainá Rezende
esclareceu o conceito de saúde mental, os
principais mitos que envolvem a temática e
como estes impactam na adesão ao
tratamento ou até o agravamento do caso.
Destacaram-se ainda os principais sinais
de que a saúde mental esteja afetada ou
necessitando de cuidados, assim como
orientou sobre onde procurar suporte e
atendimento nas politicas públicas e sobre
práticas preventivas que podem ser
implementadas no dia-a-dia.
JANEIRO BRANCO: Quem Cuida da
mente, cuida da vida!
Texto e Foto: Tainá Rezende

Prefeitura aplica Mini Censo sobre demanda escolar em Borda da Mata
Por meio de uma parceria do Departamento de Educação e Secretaria de Saúde, a população de Borda da Mata vai responder uma pesquisa que tem como objetivo mapear a demanda pelos serviços de Educação
em Borda da Mata. Os questionários estão sendo aplicados desde o mês de janeiro de 2020 por meio das visitas domiciliares das agentes comunitárias de saúde.
Entre as perguntas, inclui-se a escolaridade, renda mensal, a aspiração dos adultos por cursos profissionalizantes, faculdade e EJA (Educação de Jovens e Adultos), pergunta-se também sobre a necessidade de
matricular crianças de até 4 anos em creches, além de dados pessoais como data de nascimento, primeiro nome do morador e quantos moradores na residência. A ação faz parte do Plano Municipal de Educação.
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Equipe Bad boys é bi-campeã de Futsal no Campeonato Municipal de Bom Repouso
No dia 08 de fevereiro, foi encerrado na cidade de Bom Repouso, o Campeonato
Municipal de Futsal de Bom Repouso. A equipe do Bad Boys se torna campeã pelo
segundo ano consecutivo. Foram jogos muitos disputados, sempre atraindo um
bom público, onde há o envolvimento da sociedade que participa ativamente. A
Responsável pelo Departamento de Esportes, Talita Bertolacini, diz que:
“Concluímos nosso campeonato de futsal municipal 2020 com o coração cheio de
gratidão. Gratidão a Deus por nos dar sabedoria , paciência e saúde. Gratidão a
todos os atletas que abrilhantaram nosso campeonato. Gratidão aos amigos que
nos apoiaram. Gratidão aos torcedores que compareceram em massa todos os dias.
Gratidão aos árbitros que com muita sabedoria e honestidade conduziram os jogos.
Gratidão aos patrocinadores que acreditam em nosso trabalho. Enfim, seguimos
firmes para sempre estar prontos a levar o nosso melhor a população. Pois vocês
merecem. O melhor do esporte são os amigos que fazemos. Parabéns aos bi campeões
Bad boys”.

Campeonato de
Futsal que
movimentou Bom
Repouso
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