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DER-MG diz que até o momento não há disponibilidade de recursos e
autorização da Diretoria de Manutenção para recapeamento asfáltico da
Rodovia Felício Pascoal que liga Senador José Bento até a BR 459
Departamento de Turismo de Bom Repouso em
parceria com Departamento de Obras e patrocinadores
realizam o emplacamento do “Caminhos das Graças”

Embora o prefeito Fernando Fernandes e a vice-prefeita Andreia
Inácio estejam insistindo para conseguir esta obra tão importante

Imagem meramente ilustrativa
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Atenção Produtores Artesanais
de Tocos do Moji
Colocação das placas no “Caminho das Graças”
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Departamento Municipal
de Desenvolvimento
Social de Borda da Mata
abre cadastro
para o “Programa
Amanhecer”
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O Departamento de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo está realizando o
cadastro de todos os produtos artesanais do município.
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Área em torno do estádio municipal de Senador José Bento possui um plano de completa reformulação

O início é a retirada e replantação da grama no campo de futebol

Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata
Atualizado dia -08/05
Doses recebidas - 7.780
1ª dose aplicada - 4.163
2ª dose aplicada -2.156

Bom Repouso
Atualizado dia - 10/05
Doses recebidas - 3.066
1ª dose aplicada - 1.951
2ª dose aplicada - 1.026

Tocos do Moji
Atualizado dia - 10/05
Doses recebidas - 1.810
1ª dose aplicada - 1.073
2ª dose aplicada - 588

Senador José Bento
Atualizado dia -30/04
Doses recebidas - 866
1ª dose aplicada - 436
2ª dose aplicada - 255
Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR
no dia: 12/05/2021
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Crônica: Colchão de
Investimento Privado
Depois de anos labutando na roça, o
velho Olegário conseguiu juntar um bom
dinheirinho com a pequena lavoura e a
criação de porcos.
Preocupado com aquele dinheiro todo
guardado na casinha simples e humilde
no meio do mato, sem segurança alguma
e sabendo que existiam investimentos
bancários para valorizar aquele dinheiro,
o filho de seu Olegário conseguiu após
muita resistência convencer o
desconfiado matuto a ouvir propostas
de investimentos num banco da cidade.
Após pedir que Olegário e o filho se
sentassem e oferecer um cafezinho, o
gerente muito prestativo vai direto ao
ponto.
- Seu Olegário, entendo que o senhor
não goste e não entenda muito dessas
coisas de banco como juros, taxas,
aplicações etc., mas o seu filho me
contou que o senhor guarda uma
considerável quantia em sua casa e lhe
garanto que investindo no nosso banco
o dinheiro estará seguro e rentável.
O velho Olegário começou a franzir a
testa:
- Seu gerente, vou ser honesto. Só vim
aqui ouvir o que tem pra me dizer porque
meu filho me encheu o saco. Por mim o
dinheiro fica lá em casa.
O gerente sorriu:
- Mas aqui o dinheiro vai render muito,
por exemplo, se o senhor aplicar no
Tesouro Selic, que é um título público
pago ao investidor pela taxa Selic...
Olegário coçou a cabeça:
- Desculpa seu gerente, mas selim eu
conheço só de bicicleta.
Uma grande risada do gerente e o rosto
vermelho de vergonha do filho de seu

Olegário encolhido na cadeira. O gerente
continua:
- Tudo bem seu Olegário, e se o senhor
aplicasse em CDB, onde estaria
emprestando dinheiro ao banco e é
remunerado por isso...
Olegário se levanta enraivecido:
- CDB, PMDB, PCB, eu não quero saber
de política não. Desse jeito vou deixar
meu dinheiro lá em casa mesmo, onde
sei que corrupto nenhum vai pôr a mão
e se alguém fizer gracinha minha doze
cospe fogo!
O gerente tentou argumentar sobre
aplicar em Letras de Câmbio, Fundos de
Investimentos e até na Poupança, mas o
velho já estava decidido onde investir
seu dinheiro.
- Desculpa seu Olegário, mas só
porque o senhor não entende dessas
palavras que precisa desconfiar de
nossos investimentos!
Olegário então sorri:
- Posso não entender. Mas vou aplicar
meu dinheiro no C.I.P. lá em casa.
O gerente arregala os olhos por nunca
ter ouvido falar dessa sigla:
- O que é C.I.P.?
Olegário responde com uma
piscadela:
- Colchão de Investimento Privado.

Departamento Municipal de Desenvolvimento
Social de Borda da Mata abre cadastro
para o “Programa Amanhecer”
O Departamento Municipal de
Desenvolvimento Social de Borda da
Mata informa que está aberto cadastro
para o Programa Amanhecer, que visa o
benefício de um litro de leite por família e
um pão por integrante. O programa
servirá para reduzir a vulnerabilidade
social das famílias, provocada pela falta
de condições socioeconômicas. Este
benefício será concedido mediante
cadastro e entrevista social.
O cadastro deverá ser agendado
através dos telefones: (35) 3445-4988 e
3445-4985.
No dia do atendimento o solicitante do
benefício deverá apresentar toda
documentação solicitada, que são:
Comprovante de Inscrição no Cadastro
Único; Comprovante de endereço; RG;
CPF; Carteira de trabalho; Holerite ou
declaração de renda familiar; Certidão de
nascimento de filhos menores de 18 anos.
Para mais informações, entrar em
contato nos telefones do Departamento.

Rodrigo Alves de Carvalho nasceu em
Jacutinga (MG). Jornalista, escritor e
poeta possui diversos prêmios literários
em vários estados e participação em
importantes coletâneas de poesia,
contos e crônicas. Em 2018 lançou seu
primeiro livro individual intitulado
“Contos Colhidos” pela editora Clube
de Autores.
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GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

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

JC Contabilidade
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
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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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AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL 01/2021.
Ruberley José da Silva Junior, Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro, nomeado pela
Portaria nº 03/2021, da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, torna público que fará realizar, na data de 27 de
maio de 2021, às 09h00, licitação na modalidade Pregão para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA
TÉCNICA. Dotação orçamentária: 01020103100024.003339040, ficha 22. O Edital de Licitação e seus anexos
poderão ser obtidos no endereço eletrônico https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/copia-compras ou pelo email: camaramunicipalbm@yahoo.com.br. Borda da Mata/MG, 12 de maio de 2021.

Atenção Produtores de Borda da
Mata, Bom Repouso, Tocos do
Moji e Senador José Bento

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.

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

De 01 a 31 de maio, está sendo realizada a campanha de vacinação contra a febre
aftosa. Lembrando que nesta etapa, serão vacinados todos os bovinos e bubalinos.
Não deixe para última hora!

Atenção Produtores Artesanais
de Tocos do Moji

Se você realiza algum tipo de trabalho manual, ou seja, se você é um Artesão.
Estamos realizando o cadastro de todos os produtos artesanais de nosso município.
O objetivo do cadastro é valorizar e divulgar nosso produto local e consequentemente
divulgar esse trabalho. Os interessados devem procurar o Departamento de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo para preencher a sua ficha. Todos os trabalhos cadastrados
serão fotografados e divulgados pelo Departamento na internet. Em nosso município
já sabemos que existe diversos produtos entre os quais citamos Comidas Artesanais
e Quitandas, Crochê, Pinturas, Artesanatos em Madeira, Bordados, Patchwork,
Quilling, Pintura em Aquarela etc. E queremos descobrir ainda mais, venha e faça a
sua ficha de Artesão Tocosmojiense.
Departamento de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Tocos do Moji

DER-MG diz que até o momento
não há disponibilidade de
recursos e autorização da
Diretoria de Manutenção para
recapeamento asfáltico da
Rodovia Felício Pascoal que liga
Senador José Bento até a BR 459
O Prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes junto com a viceprefeita Andreia Inácio estiveram juntos
em Poços de Caldas, no dia 30 de abril,
onde protocolaram um ofício a diretoria
do DER-MG em Poços de Caldas, onde
solicitaram o recapeamento asfáltico e
sinalização da Rodovia Felício Pascoal
que liga o município à BR- 459.
O pedido se justifica devido ao trecho
estar sem a devida manutenção há anos,

impossibilitando o tráfego normal dos
veículos que trafegam na rodovia,
causando inúmeros acidentes e outros
transtornos para as pessoas que
necessitam trafegar pela rodovia.
O DER-MG em resposta ao ofício se
manifestou que, infelizmente, não há
até o momento disponibilidade de
recursos e autorização da diretoria de
manutenção para execução dos
serviços.

Imagem meramente ilustrativa
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Integração entre as Polícias
culmina na recuperação de veículo
furtado no Centro de Borda da Mata

No dia 24 de Abril, sábado por volta das 19h40, no bairro Centro, a PM foi acionada
via 190 onde a vítima relatou que estacionou o seu veículo VW/Gol, cor branca,
Ano: 2001, em frente a sua residência por volta das 19h e cerca de 20 minutos depois
constatou que o veículo havia sido furtado. Diante do fato, a PM acionou o cerco/
bloqueio nas cidades circunvizinhas, sendo verificadas as câmeras de monitoramento
da cidade, foi visualizado que o veículo tomou sentido a Ouro Fino. Foi repassado
o fato as cidades que fazem divisa com Minas Gerais e o Estado de São Paulo, e com
esta integração das forças policiais dos Estados, foi obtido êxito em localizar e
recuperar o veículo VW/Gol na data de 27/04/21 na cidade de Mogi Mirim/SP e a
prisão do autor do furto do veículo.

Polícia Militar prende condutor
por uso e consumo de
drogas no bairro Santa Rita

No dia 01 de Maio, sábado por volta das 00h12, no bairro Santa Rita, a PM durante
operação batida policial pelo bairro, visualizou um veículo VW/Gol transitando com
som em alto volume, perturbando o sossego público, e que ao avistar a viatura
policial demonstrou nervosismo, sendo então abordado e durante a busca veicular
foi localizado 01 Cigarro de substância análoga a maconha. O autor alegou ser
usuário de drogas, sendo então preso e conduzido para o registro do T.C.O. (Termo
Circunstanciado de Ocorrência). Foi confeccionado 01 AIT ( Auto Infração de
Trânsito) referente a infração do som alto no veículo.

Polícia Militar divulga a
“Campanha Maio Amarelo – 2021”

No dia 03 de maio, foi lançada a campanha Maio Amarelo -2021, com o tema:
Respeito
e
Responsabilidade:
Pratique
no
Trânsito.
O
Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da
sociedade para o alto índice de morte e feridos no trânsito em todo o mundo. O
objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade
civil. A mobilização alertará, por exemplo, para a responsabilidade de atitudes como
usar passarelas e faixas de pedestres, o respeito dos condutores com os mais
vulneráveis no trânsito, o risco de usar celular ao volante e sobre a importância de
usar o cinto de segurança. Neste ano, a mobilização pela segurança no trânsito terá
forte ação nas redes sociais e eventos em formato virtual em razão da Covid-19, além
do trabalho das instituições que estão constantemente atuando nas vias, como a
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 07/2021
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º.Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária a ser incluída no exercício corrente:
ÓRGÃO 02.05 – DEPTO DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, SERV. URBANOS E RURAIS
UNIDADE 02.05.02 – MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo primeiro, com valor
de R$ 300.000,00(trezentos mil reais), são os provenientes de tendência de excesso de arrecadação provenientes da
Operação de crédito firmada junto ao BDMG.
Art. 3º. Na execução orçamentária deste crédito suplementar fica autorizada a Suplementação das Dotações até o
limite de 29% (vinte e nove por cento) sobre o total do crédito aprovado.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 02 de fevereiro de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva
Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 08/2021
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente e dá outras providências.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir a ação 2.072 e a abrir crédito adicional especial no valor de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais), classificado sob a seguinte dotação orçamentária a ser incluída no exercício corrente:
ÓRGÃO 02.03 – SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 02.03.02 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo primeiro, com valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), são os provenientes de superávit financeiro do exercício anterior conforme relatório 755 de controle dos créditos adicionais abertos por superávit financeiro (controle por destinação de recursos) anexo. E o
restante no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por anulação da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO 02.03 – SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02.03.02 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Art. 3º. Na execução orçamentária deste crédito especial fica autorizada a Suplementação das Dotações até o limite de
29% (vinte e nove por cento) sobre o total do crédito aprovado.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 02 de fevereiro de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva
Secretário

Covid-19 e seus efeitos colaterais: O tipo sanguíneo influencia na gravidade da Covid-19?
Personal trainer Rapha Pereira
Vários países estão pesquisando sobre o tema, mas não há unanimidade sobre
conclusão. Hematologista fala sobre o assunto e estudo goiano
explica cuidados para adquirir no
Desde o início da pandemia de Covid- tipo O, a pesquisa goiana não teve essa das pessoas se preocuparem com o tipo
cientistas em todo mundo investigam identificação. “Dos 98 pacientes, a sanguíneo que possuem. “Precisamos de
retorno aos exercícios depois da cura 19,
as diferentes maneiras que o vírus SARS- maioria era do tipo sanguíneo O, e em mais estudos, não se pode introduzir nada
Falta de ar? Fadiga? Arritmia? Essa
matéria é para você que está sofrendo
com as consequências do vírus.
Muitas pessoas vem se queixando dos
efeitos colaterais causados pelo
coronavírus no sistema respiratório e
cardíaco, fatores que podem afetar a
prática esportiva que está presente na
rotina de muitos brasileiros. Para sanar
as dúvidas gerais em torno do assunto,
convidamos a personal trainer Rapha
Pereira que tem lidado diretamente com
o tema na rotina de seus alunos.
Rapha começa relatando os casos que
tem vivenciado na rotina de seus alunos:
“Com todo esse tempo de pandemia
alguns alunos testaram positivo para a
COVID, alguns casos assintomáticos e
outros reclamaram bastante de perda de

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

força muscular, principalmente da
dificuldade de respirar, dor no peito e
fadiga durante o treino pós recuperação.
Em alguns casos mais graves pode ser
que o paciente tenha os seus batimentos
cardíacos irregulares, mas conhecido
como a arritmia, então o ideal é monitorar
a frequência cardíaca em qualquer
atividade a ser feita.”
Como é seguro voltar aos treinos
garantindo a saúde e bem estar depois
da cura?
“Voltar com atividade física leve/
moderada após ser contaminado, fazer
atividades que não elevem muito a
frequência cardíaca, que não exijam
muito
da
sua
respiração,
principalmente no primeiro mês, e
observar a evolução ao longo do
tempo, a resposta que o seu corpo dá
com os estímulos. Ter um profissional
do seu lado e o acompanhamento com
a ajuda do frequencímetro é ideal para
esse retorno. Para uma atividade física
leve/moderada é só ficar entre 50 a
70% da sua frequência cardíaca
máxima e é muito simples o cálculo
para achar a FCM, é só subtrair 220
pela sua idade.”

CoV-2 afeta o organismo humano. Parte
dessas pesquisas considera se os
diferentes grupos sanguíneos (A, B, AB
e O) podem ter papel relevante diante da
Covid-19. Várias pesquisas estão sendo
feitas sobre o assunto em diferentes
países, mas não há consenso entre a
comunidade científica, até o momento,
sobre a relação entre os diferentes tipos
de sangue e questões-chave como a
capacidade de infecção pelo vírus, o
agravamento da doença e o risco de
morte.
No Brasil não é diferente e estudos
sobre o tema estão sendo realizados, um
deles pelo Hemocentro de Goiás
(Hemogo). Uma das médicas que
participa da pesquisa no Estado é a
hematologista Maria Amorelli, que atende
no centro clínico do Órion Complex, em
Goiânia. Ela explica que o estudo é um
braço de outro, que analisa o plasma
convalescente (doado por recuperados
da Covid-19) para auxiliar na recuperação
daqueles que ainda estão com a doença.
“Analisamos o sangue de 98 doadores
de plasma convalescente e fizemos uma
relação para saber a gravidade que o vírus
os infectou e o tipo sanguíneo”, detalha.
Ao contrário de outros estudos, como
o do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto (SP), que
avaliou 72 pessoas e indicou que as
aquelas do tipo sanguíneo A possuem
um risco 2,5 vezes maior de gravidade
para o coronavírus, na comparação com

segundo lugar, do tipo sanguíneo A que
é a distribuição na nossa população.
Essa ideia de que todos os pacientes que
não têm o anticorpo anti-A estariam em
maior risco, a gente não conseguiu
confirmar”, explica Maria Amorelli.
Na avaliação de quadros graves, a
equipe descobriu que a maior prevalência
era de pacientes com sangue tipo AB,
enquanto nenhum paciente do tipo
sanguíneo A precisou de internação, indo
de encontro aos resultados de outros
estudos, como um conduzido por
pesquisadores da Universidade de Utah,
do Intermountain Medical Center Heart
Institute e da Universidade de Stanford,
nos Estados Unidos, que considerou
cerca de 107 mil pacientes, revelou que
o tipo sanguíneo não está associado a
um maior risco de contrair Covid-19.
Mais pesquisas
Maria Amorelli acredita que um dos
fatores que não permitiram a pesquisa do
Hemogo ter uma conclusão definitiva foi
o número pequeno de pacientes
avaliados. “Outra questão é que a
população de doadores é mais
selecionada, em geral, pacientes do grupo
O têm mais tendência a doar, porque têm
aquela ideia de que este é o melhor sangue
para a doação. Então precisamos de mais
estudos”, conclui ela, ressaltando que a
literatura médica ainda não conseguiu
confirmar a associação entre tipo
sanguíneo e risco para Covid-19.
A médica salienta que não é o momento

relacionado a isso na prática clínica.
Pacientes de qualquer tipo sanguíneo
ainda não devem se preocupar. Muitos
já estão chegando no consultório e
perguntando se por ser do tipo A são do
grupo de risco e ainda não é a questão de
modificar uma conduta em relação à isso”,
explica a hematologista.
“Outros fatores de risco têm um peso
muito maior e mais importância, como
doença coronariana, trombose prévia,
diabetes. Várias pessoas do tipo A não
precisaram internar, tiveram uma doença
leve, sem complicações, e várias
pessoas do tipo O tiveram doenças mais
graves também. Hoje em dia, esses
estudos servem para a gente melhorar
nosso conhecimento sobre o genoma
viral, para poder construir drogas
melhores, drogas alvo na nossa luta
contra o vírus, mas ainda não deve ser
motivo de preocupação”, destaca Maria
Amorelli.

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665
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Secretaria de Educação de Senador José Bento valoriza agricultura
familiar e busca merenda escolar saudável no próprio município

A Secretária de Educação de Senador José Bento, Vanessa Corsi, juntamente com a nutricionista escolar Verônica e o responsável pela Emater, Denilson, foram, no dia 28 de abril, em busca de trazer uma
alimentação escolar saudável para as crianças e valorização da agricultura familiar no município. A Secretária de Educação também agradeceu o apoio do prefeito Fernando Fernandes e da vice-prefeita, Andreia
Inácio.

Prefeitura de Senador José Bento calça um quilômetro
de estrada no Bairro Marianos com recursos próprios

O prefeito Fernando Fernandes, a vice-prefeita, Andreia Inácio, o encarregado de obras, Arnaldo Mira, sempre procurando oferecer o melhor à população de Senador José Bento, estão realizando calçamento em
bloquetes de concreto sextavado de um quilômetro no Bairro dos Marianos. Vale destacar que todo este trabalho está sendo feito com recursos próprios da Prefeitura.
Tal benefício, além de dar uma nova imagem para o município, leva mais infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para a população do bairro.
A história da pavimentação no Brasil tem início na década de 1950 com a chegada da indústria automobilística. Para iniciar o processo de industrialização, os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek
deveriam oferecer garantias de atuação no mercado brasileiro e, para isso, estradas deveriam existir para comportar o fluxo de veículos. Desde então, o que temos visto é a crescente utilização desse tipo de material,
justamente por apresentar uma série de benefícios. Hoje, essa estrutura é responsável por uma série de vantagens à sociedade, uma vez que permite a conexão com outras regiões da cidade, facilitando o acesso
da população aos diversos serviços e opções de lazer ou, simplesmente, a estabelecer a melhor rota para deslocamento.
Texto: Júlia Toledo – Borda da Mata

Área em torno do estádio municipal de Senador José Bento possui um plano de completa reformulação
O início é a retirada e replantação da grama no campo de futebol

A Prefeitura de Senador José Bento deu início no mês de abril a reforma do campo de futebol municipal através da Secretaria de Cultura, Lazer, Turismo e Esporte. O prefeito Fernando Fernandes e a vice-prefeita
Andreia Inácio valorizam o esporte na cidade e os tantos benefícios por ele oferecidos. A reforma está sendo realizada em ritmo acelerado, visto que a grama antiga está sendo removida, e logo após darão início a
drenagem e replantação das gramas novamente. Há um plano de ação para a reformulação de toda a área em volta do campo de futebol que melhorará a qualidade do local, que desempenha importante papel
relacionado com o lazer da cidade. A atividade esportiva pode ser considerada uma ferramenta eficaz de intervenção psicossocial, principalmente para crianças e jovens, ela beneficia grandiosamente as pessoas e
até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças e contribui para a formação física e psíquica.
Texto: Júlia Toledo – Borda da Mata

Prefeitura de Senador José Bento revitaliza Velório e Cemitério Municipal

A Prefeitura Municipal de Senador José Bento, através da Equipe de Obras, realizou a reforma do Velório Municipal. Realizado com recursos próprios, o objetivo dos reparos é melhorar a estrutura do ambiente,
proporcionando mais qualidade ao atendimento prestado aos munícipes. “Em um momento de dor vivido por quem está velando alguém, é preciso oferecer boas condições para quem utiliza o local. A reforma é uma
maneira de mostrar o respeito que temos com a população, garantindo mais comodidade e conforto durante os velórios.” enfatizam o prefeito Fernando Fernandes e a vice-prefeita Andreia Inácio.
O espaço ganhou uma nova pintura, tanto interna quanto externa, recebendo o tom azul que é uma cor sedativa e curativa. Assim, em ambientes de repouso, relaxamento e tranquilidade. O cemitério também ganhou
nova iluminação, além de pinturas no muro e bancos, portões e a cruz que fica no centro do espaço.

Secretaria da Assistência Social
e a Secretaria de Cultura de
Senador José Bento realizam
“Campanha Cobrindo com Amor”

A Secretaria da Assistência Social e
a Secretaria de Cultura de Senador José
Bento iniciaram no mês de maio a
“Campanha Cobrindo com Amor”,
onde em alguns pontos de Comércio
da cidade estão disponíveis caixas para
arrecadação de roupas de frio e
cobertores. Onde a cada cobertor
doado a pessoa concorre a um brinde
do comércio. A Campanha terá seu
término no dia 31/05/2021, quando
estarão recolhendo as caixas com as
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doações e realizando os sorteios dos
brindes. Veja os pontos para doação:
Supermercado do Edinho, Farmácia do
Eduardo, Açougue São Judas,
Supermercado O Melhor Preço, Banco
Sicoob, Mercado do Dario, Bar Pé da
Serra, Venda do Gil, Venda do Lourenço,
Venda do Donizete, Empório Junqueira.
“Contamos com o amor e carinho de
todos e desde já agradecemos as
doações”, diz o Prefeito Fernando
Fernandes.
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Departamento de Turismo de Bom Repouso em CRAS e Departamento de Esportes
parceria com Departamento de Obras e patrocinadores de Bom Repouso realizam Pedal
realizam o emplacamento do “Caminhos das Graças” Solidário através de Desafio Virtual

O Departamento de Turismo de Bom Repouso
em parceria com Departamento de Obras e
patrocinadores realizaram o emplacamento do “
Caminhos das Graças”.
É um trajeto novo e com mais segurança tendo
início em Cambuí , Pessegueiros, Lopes, Mirantes
da Serra, Pitangueiras, chegando até aos pés da
Imagem de Nossa Senhora das Graças em Bom
Repouso. “Um caminho para se concluir com
muita fé, ar puro e lindas paisagens”, diz Talita
Bertolacini, do Departamento de Turismo.

Caso alguém tenha interesse em
participar, fique a vontade. É por
metas, 100 km e 200 km, para
completar em um mês.
O participante marca seu tempo
e km, tira print e manda para a

organização. Completando a meta
recebe uma premiação(medalha).
Ao se inscrever no pedal
solidário você deverá levar 2 litros
de Leite que será doado a famílias
carentes.

Atenção Produtor Rural do Município de Bom Repouso
Participe e retire seus cupons para participar do *Show de Prêmios*
a serem realizados sorteios ainda nos dias 25/07 e 12/12.
Serão 21 prêmios em cada sorteio, incluindo moto zero Km e carro zero KM
Para sanar qualquer dúvida, procure o Departamento de Agricultura.
Realização: Prefeitura Municipal de Bom Repouso (Adm. 2021-2024)
Departamento de Agricultura- A serviço do Produtor Rural

Neste Mês de Maio a
Secretaria Municipal de
Educação de Bom
Repouso gostaria de
parabenizar todas as
Mães pelo seu dia.
Mãe de barriga ou
Mãe de coração...
Mãe desde sempre,
ou mãe por opção...
Os formatos mudam, mas
o AMOR DE MÃE não.

