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Estão proibidos em Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento:
comícios, passeatas, caminhadas, reuniões públicas, comitê eleitoral e mesas em locais
públicos para distribuir material de campanha. Carreatas estão proibidas em Borda da Mata
e Tocos do Moji, já em Bom Repouso e Senador José Bento estão permitidas. Página 3.
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Cabo Brant se prepara para
representar Borda da Mata na
“Ultramaratona Internacional BR 135”
O atleta de corridas de longa distância
e morador de Borda da Mata, Cabo
Brant, está se preparando intensamente
para ser um dos representantes do Brasil
e de Borda da Mata na Corrida de longa
distância mais difícil do Brasil. A famosa
“ULTRAMARATONA BRAZIL 135”,
que recebe atletas de todo mundo no
mês de Janeiro para percorrer 217 km de
corrida ininterrupta pelo Caminho da fé.
Brant relata que a rotina de treinos é
pesada, mas que pretende levar a
Bandeira de Borda da Mata a linha de
chegada deste grande evento e se tornar
o primeiro morador a completar a difícil
jornada.

Seminarista natural de Borda da Mata
morre afogado em Fortaleza-CE
No dia 04 de outubro, faleceu em
Fortaleza, Ceará, vítima de afogamento,
o seminarista Wagner Moreira Inácio, de
Borda da Mata, de apenas 36 anos de
idade. Wagner foi seminarista da
arquidiocese de Pouso Alegre e aluno
da Faculdade Católica de Pouso Alegre
e, atualmente, cursava a etapa do
Propedêutico nos Camilianos.
A Congregação Camiliana emitiu a
seguinte nota no dia do falecimento.
“Caros coirmãos; Saudações;
Comunicamos com pesar o
falecimento do seminarista Wagner
Moreira Inácio, 36 anos, vítima de
afogamento, em Fortaleza-CE.
Wagner chegou a ser socorrido, mas
ao longo do dia teve várias paradas
ardiorrespiratórias, vindo a óbito no final
da tarde, por volta das 18h30.
A família já foi comunicada e estamos
organizando a liberação do corpo, em
vista do translado para o sepultamento
em sua terra natal - Borda da Mata - MG
- Arquidiocese de Pouso Alegre - MG.
Unimo-nos na oração pelo descanso
do Wagner, pelos familiares e pela
comunidade do propedêutico de
Fortaleza - CE.

Fraternalmente”
Pe. Mateus Locatelli
Secretário Provincial
Wagner Moreira Inácio nasceu em
Borda da Mata em 15 de fevereiro de
1984, filho de Antônio Mendes Inácio e
Dulce Conceição Moreira Inácio. Foi
batizado no dia 15 de abril de 1984 e
crismado no dia 3 de outubro de 1999.
Foi seminarista da Arquidiocese de
Pouso Alegre, onde concluiu o Curso

Livre de Bacharel em Filosofia.
Wagner iniciou o acompanhamento
vocacional conosco e foi admitido para
o aspirantado em 2020, mudando-se para
o Seminário São Camilo, em Fortaleza/
CE, no início deste ano. Desempenhou
atividades pastorais junto à comunidade
e no Hospital de Messejana.
No dia 04 de outubro de 2020, sofreu
um afogamento por volta do meio-dia.
Foi socorrido ainda no local e
encaminhado à UPA da Praia do Futuro
e, posteriormente, ao Hospital Instituto
Doutor José Frota, onde faleceu no
início da noite.
Unimo-nos na oração pelo descanso
do Wagner, pelos familiares e pela
comunidade do propedêutico de
Fortaleza/CE.
O corpo do seminarista Wagner
Moreira Inácio chegou em Borda da
Mata-MG na manhã do dia 07 de
outubro.
A missa de corpo presente na Igreja
Matriz foi às 9h, seguindo os protocolos
referente a Covid19.
Permaneçamos unidos na oração e em
solidariedade à família do Wagner nesse
momento de dor e luto.
Camilianos

Secretaria de Saúde de Bom Repouso – Outubro Rosa
Outubro Rosa - Mês
de prevenção ao
Câncer de Mama e
Colo de Útero
Se Toque - Se Ame Se Cuide - Todo o
dia é dia de se cuidar.

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento realiza várias atividades
relacionadas ao Outubro
Outubro
é o mês de
c o n s cientização
sobre
o
câncer de
Mama
e
Colo
do
Útero.
E
a
Secretaria
de Saúde
de Senador
José Bento
realizará
v a r i a s
atividades
n e s s e
período,
s e m p r e
respeitando as normas do Ministério da Saúde por causa do Covid-19.
Durante todo o mês de Outubro sempre antes das consultas com os
Ginecologistas haverá uma palestra de conscientização as mulheres que
estarão agendadas para o dia, com a Dra. Maria Claudia e com Dr. Leandro
Andrade.
Na semana do dia 19/10, 20/10, 21/10 e 22/10 estarão colhendo
Preventivos durante todo o dia com a Enfermeira Juliane.
“Peçamos também que aquelas mulheres que tem Mamografias,
Ultrassom de Mama e ultrassom transvaginal para realizar, que procure a
Secretaria de Saúde para agendamentos. E também peçamos que a
mulheres do nosso município que procure os ginecologistas para as
avaliações anuais para prevenções. Nós todos da Secretaria de Saúde de
Senador José Bento apoiamos o Outubro Rosa”, finaliza o Secretário
Natan de Souza.

Festival Sertanejo Virtual de Bom
Repouso tem a participação de 10 duplas
Todos os anos, o Departamento de
Cultura, Esporte e Lazer em Bom
Repouso realiza o Festival de Música
Sertaneja e sempre é sucesso. Este ano,
devido a pandemia, o Departamento
inovou e fez o Festival, porém de uma
maneira diferente, ou seja, virtual. As
duplas se inscreviam e enviavam seus
vídeos para serem julgados por uma
comissão. Foram dez duplas que
participaram e os vencedores foram: 1º
lugar - Rafael Viola e Dinelson com 49,8
de Campos Jordão-SP; 2º Lugar - Paulo
Souza e Andressa com 49,1 de Elói
Mendes; 3º Lugar : Gustavo Viola e
Willian com 48,6 de Bragança Paulista.
O evento virtual foi realizado de 1º a
27 de setembro. A responsável pelo
Departamento agradece e elogia todos
os participantes e espera que no
próximo ano, tudo volte ao normal e
possa ser presencial.
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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
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Eleições 2020 - Estão proibidos em Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador
José Bento: comícios, passeatas, caminhadas, reuniões públicas, comitê eleitoral e mesas em locais
públicos para distribuir material de campanha. Carreatas estão proibidas em Borda da Mata e Tocos
do Moji, já em Bom Repouso e Senador José Bento estão permitidas. Abaixo está a ATA sobre Borda
da Mata, Tocos do Mji e Senador José Bento. A Ata do acordo em Bom Repouso, é da Comarca de
Cambuí, mas tem outras cidades também
que entraram no acordo, mas são essas
as informações principais.

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

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

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

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
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Polícia Militar prende
indivíduo por tráfico de
drogas em Borda da Mata
No dia 25 de Setembro, a Polícia Militar durante operação Batida Policial, deparou
com um veículo de transporte por aplicativo e suspeitaram do passageiro, foi dada
ordem de parada ao veículo, e verificado que o passageiro estava muito nervoso
com a abordagem, sendo submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado,
porém ao vistoriar o interior do veículo onde o passageiro estava sentado, foi
localizado um recipiente plástico, contendo no seu interior 34 pedras de substância
análoga a Crack. Diante disso, o autor foi preso e encaminhado a delegacia de
Polícia Civil.

Polícia Militar prende autores
que roubaram em Borda
da Mata e Tocos do Moji

No dia 05 de Outubro, a Polícia Militar de Minas Gerais em conjunto com a Polícia
Militar do Estado de São Paulo e a Guarda Municipal , localizaram na zona rural de
Águas de Lindóia/SP, os autores que vinham praticando vários roubos na zona
rural de Borda da mata e região. Foi apreendido um revólver calibre 38, munições,
dinheiro, celulares e vários materiais foram recuperados, além da motocicleta que
havia sido roubada na cachoeira de Tocos do Moji que foi recuperada no local.

Polícia Militar atende ocorrência
de acidente trânsito com vitima
fatal na rodovia de Tocos do Moji

No dia 02 de Outubro, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Rodovia que
liga Borda da Mata a Tocos do Moji, onde um veiculo Fiat/Uno havia saído da pista
e caído no barranco, vindo a capotar o carro e ficar com as rodas para cima. O
condutor foi ejetado do veículo e faleceu no local, a passageira conseguiu sair do
veículo se arrastando e teve apenas lesões leves, sendo encaminhada para
atendimento médico. A perícia compareceu ao local e liberou o corpo da vítima a
funerária para encaminhá-lo ao IML de Pouso Alegre/MG. A suspeita é que o
condutor passou mal ao volante e perdeu a direção.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR EM BORDA DA
MATA: 190 ou (35) 99829-1493
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Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 12/2020
“Altera o “caput” e o inciso I, do art. 4º, da Lei nº. 1.705/2011, que dispõe sobre a Criação do
Conselho Municipal de Educação e da outras providências”.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais
normas pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1º O caput e o inciso I, do art. 4º, da Lei nº. 1.705, de 13 de dezembro de 2011, passará a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 4º O Conselho Municipal de Educação será dirigido por uma diretoria formada por: Presidente, Vice Presidente e
Secretário, e será composto por 09 (nove) membros titulares e igual número de suplentes, nomeados por portaria do
Prefeito Municipal.
I – Representante do Conselho Municipal da Merenda Escolar (CAE);”.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 05 de maio de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Proposição de Lei nº 13/2020
“Assegura ao aluno portador de deficiência locomotora, ao aluno representado por pessoa portadora de deficiência
locomotora ou idosa, matrícula na escola municipal mais próxima da sua residência e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município
e demais normas pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:
Art. 1º - Fica assegurado ao aluno portador de deficiência locomotora, ao aluno representado por pessoa portadora de
deficiência locomotora ou idosa, o direito à matrícula na escola municipal mais próxima da sua residência.
Art. 2º - Aos alunos da rede pública municipal, que tenham como responsáveis legais pessoas portadores de deficiência
locomotora, serão assegurados os benefícios previstos no art. 1º.
Parágrafo único. A prerrogativa da vaga na escola mais próxima da sua residência será também aplicada ao aluno que
tiver como responsável legal pessoa idosa, nos termos da Lei.
Art. 3º - A regulamentação da presente lei ficará a cargo do Poder Executivo.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 05 de maio de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Proposição de Lei nº 14/2020
Dispõe sobre o desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU através de crédito adquirido pelo munícipe na
troca de material reciclável, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município
e demais normas pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a troca de material reciclável, pelos munícipes, nos ecopontos oficiais
definidos pelo ente, gerando pontuação para desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.
Art. 2º O crédito será concedido através do peso do material entregue pelo munícipe, ou outro critério atribuível pelo
Executivo, sendo definida em uma tabela (peso ou outro critério X crédito) pelo Executivo a sua conversão em valores
reais.
Art. 3º O munícipe será cadastrado em um sistema no sítio da Prefeitura, através de seu Cadastro de Pessoas Físicas CPF, número de contribuinte, ou matricula do imóvel, e no ato da entrega do material reciclável será lançado no seu
cadastro a acumulação de uma pontuação ou crédito.
Art. 4º O crédito acumulado durante todo ano será lançado como desconto no IPTU do exercício subsequente.
Art. 5º O Poder Executivo estabelecerá as formas de cálculo, crédito, prazo e tabela de conversão prevista nesta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 05 de maio de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Eleições 2020
Na última edição do jornal Tribuna Popular foi noticiado que Vicente Batista dos Santos havia solicitado o registro de sua
candidatura a Prefeito de Borda da Mata, pelo PODEMOS, mas sua candidatura nem chegou a ser registrada. Segundo ele, foi
solicitada apenas para possibilitar que o seu candidato a vice-prefeito Dimas Pinto de Souza o substituísse com nova chapa,
já que Dimas pretendia manter sua candidatura.
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Busca ativa nos comércios e fábricas de Borda da Mata vacina quase 700 pessoas contra sarampo
A campanha de vacinação contra o
sarampo foi prorrogada até o dia 31/10. O
público-alvo da campanha são os adultos
de 20 a 49 anos, exceto gestantes. A vacina
é importante independente do histórico
vacinal, mesmo que já tenha tomado em
campanhas passadas, pode fazer. De 14 a
20 de setembro, a equipe da Vigilância em
Saúde de Borda da Mata percorreu as
Unidades Básicas de Saúde dos bairros
urbanos, as fábricas, confecções,
supermercados e comércios em geral para realizar a busca ativa do público-alvo.
Foram imunizadas 682 pessoas durante a busca ativa.
A vacina continua disponível até 31/10 na UBS do Centro, na Sala de Vacinas, que
atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30. Nos distritos Cervo e Sertãozinho,
a vacinação foi realizada nas Unidades de Saúde no dia 19/09.

Alunos da Rede Municipal de
Borda da Mata recebem kit
alimentação escolar
O Departamento Municipal de
Educação de Borda da Mata está
entregando aos alunos da Rede
Municipal kits de alimentação escolar,
de maneira escalonada, por conta dos
alimentos perecíveis. Todos os
estudantes vão receber conforme os
calendários de cada escola.
O responsável deverá levar um
documento pessoal (carteira de
identidade ou cpf) para a retirada do
kit na escola onde o aluno estuda (ou

no local previamente estabelecido,
conforme informado aos pais e
responsáveis). Será entregue 1 kit para
cada aluno matriculado. Todos
Os kits foram compostos de acordo
com deverão utilizar máscaras e tomar
os devidos cuidados (evitar
aglomerações);os cardápios da
merenda escolar seguindo as
recomendações nutricionais, conforme
avaliação
da
nutricionista
responsável.

Atenção
pais,
mães
ou
responsáveis: em conformidade com a
resolução da Secretaria Estadual de
Educação SEE nº 4.421 de 29/09/2020,
o Departamento Municipal de
Educação de Borda da Mata comunica
que as rematrículas para o ano de 2021
serão realizadas no período de 13 a 30
de outubro de 2020. A não efetivação
da rematrícula será entendida como
desistência da vaga para 2021.
Os
pais/mães/responsáveis

deverão, no ato da rematrícula,
apresentar uma cópia da última conta
de luz comprovando assim seu
endereço atual. Deverá informar
também seu número de telefone/celular,
para manter atualizada a base de dados
da escola.
Para mais informações, procurar a
secretaria da escola onde seu/sua
filho(a) está matriculado(a). Horário:
8h às 11h / 13h às 16h. É obrigatório o
uso de máscara.

Vacinação contra o Sarampo

Em Borda da Mata, Dia D da campanha nacional de vacinação
contra a poliomielite e multivacinação para atualização
da caderneta acontece na UBS do Centro. Distritos,
Rematrículas para os alunos da
urbanos e rurais também realizam a vacinação
Rede Municipal de Borda da Mata Asbairros
crianças a partir de 1 ano e acontece na UBS Monsenhor Pedro
Segue calendário para o restante do
adolescentes até 15 anos de idade devem Cintra, das 8h às 17h.
mês:
- SEXTA-FEIRA
acontecem de 13 a 30 de outubro participar da campanha nacional de Os bairros rurais Campo, Boa Vista e 9 às16/10/2020
12 horas - UBS Santa Rita
vacinação que acontece de 05 a 30 de
outubro, em todo o país. Para as crianças
de 1 a 5 anos, a vacina é contra a
poliomielite. Já para as crianças e
adolescentes até 15 anos, acontece a
multivacinação para atualização da
caderneta, e assim garantir a imunização
contra sérias doenças que podem
acometer a população nessa faixa etária.
Em Borda da Mata, o chamado Dia D
da campanha (sábado, 17 de outubro),

Gaspar receberam a vacinação no dia 06/
10. No distrito do Cervo, a equipe da
Saúde aplicou as vacinas no dia 07/10.
No dia seguinte, 08/10, foi a vez dos
bairros rurais Palma, Serrinha e Bocaina.
No Bogari e Barro Amarelo, a vacinação
aconteceu dia 09/10. No dia 13/10, foi a
vez do distrito do Sertãozinho. Iniciando
o percurso pelos bairros urbanos, a
vacinação na UBS Nossa Senhora de
Fátima aconteceu no dia 14/10.

17/10/2020 – Dia D (SÁBADO)
8h às 17h – UBS Monsenhor Pedro
Cintra
19/10/2020 – SEGUNDA-FEIRA
8h – Santa Terezinha
10h – Santa Edwiges
20/10/2020 – TERÇA-FEIRA
8h às 10h – Igreja São Judas
29/10/2020 – QUINTA-FEIRA
9h às 12h - UBS Santa Cruz
(Bairros São Benedito e Santa Cruz)

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
UN
A
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.

Padaria Primor - Um doce de Padaria

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

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.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Secretaria de Saúde de Bom Repouso homenageia Agentes Comunitários de Saúde pelo seu dia
A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso
homenageou no dia 04 de outubro, Dia do Agente
Comunitário de Saúde, esses heróis da Saúde, aqueles
que não medem esforços para levar o melhor de seu
trabalho a todos que precisam. Aqueles que na maioria
das vezes são muito mais que ACS. “Deixamos aqui
nossa gratidão àqueles que deixaram com toda a
certeza sua contribuição aos nossos pacientes. O
mérito é de cada um de vocês! Que continuem assim,
exercendo sua labuta com amor e dedicação. Gratidão
por tanto. Parabéns Agentes Comunitários de Saúde”,
diz Irene, responsável pela Estratégia da Família.

Bom Repouso realiza mobilização contra a Dengue no início do mês de outubro

No início do mês de outubro, a
Secretaria de Saúde de Bom Repouso
realizou uma Mobilização contra
Dengue e pediu: “Faça sua parte!
Com início do calor e época de chuva
o mosquito se prolifera, evite o foco.
Não deixe água parada!”

Vacinação antirrábica em Borda da Mata imuniza quase três mil animais

Foram 2.177 cães e 547 gatos vacinados
durante os dias da campanha de vacinação
antirrábica em Borda da Mata, totalizando
2.724 animais imunizados contra a raiva. Os
profissionais da Vigilância Sanitária da
Secretaria Municipal de Saúde percorreram os
distritos, bairros urbanos e rurais durante os
dias 21 a 30 de setembro para facilitar o acesso
da população.

Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos
possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das
circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho.
Dalai Lama

