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Vazão do novo Poço Artesiano do Distrito
Sertãozinho é de sete mil litros de água por hora
CRAS de Bom Repouso promove evento para
comemorar o Dia Internacional das Mulheres

Chefe de Gabinete, Jefferson, Secretária de Obras, Rita
e Vice-prefeito Celinho conferindo a vazão de água
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Agentes de Endemias fazem
bloqueio ao mosquito Aedes Aegypti
no centro de Borda da Mata após
mulher ter sintomas de Chikungunya
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Memorial do ex-vereador José Teixeira
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Artista Dra. Elisandra Mota realizará o evento
“Páscoa Décor” em seu Consultório Dentário para
expor e vender suas artes temáticas de Páscoa
Março é um mês muito importante, e
para nós, leitores do jornal Tribuna
Popular, mais ainda. Nosso queridíssimo
jornal completa 25 anos, cada vez se
mostrando melhor e em mais meios.
Ele começou em 15 de março de 1997,
sendo um jornal mensal, em seguida,
passou a ser quinzenal, como permanece
até os dias atuais. Sempre acompanhou
a tecnologia. Sua versão inicial era no
papel, aquele papel enorme, que faz com
que o gosto pela leitura aumente cada
vez mais. Continuando nesta versão até
hoje, ainda foram criadas mais
possibilidades para a leitura do jornal,
também a criação de um site, cujo link é:
www.tribunabm.com.br, que se mostra de
fácil acesso. Depois, seguindo a criação
e o aumento do uso de redes sociais,
foi-se criada uma página no Facebook e
também no Instagram para o jornal. Além
de tantos meios, ainda tem os PDFs, que
são quinzenalmente mandados em um
grupo de Whatsapp. Ou seja, em
qualquer lugar, você consegue ter
acesso às notícias do jornal.
O Tribuna Popular oferece uma visão
ampla das notícias. Ele mostra gráficos,
tabelas e exploram muitos assuntos,
deixando as pessoas aptas para se
informarem. No jornal, conseguem-se
muitos temas de interesse do público à
tona, controlando as fakenews
(informações falsas). Nós vivemos na
Era das Informações, onde tudo o que
acontece ao nosso redor é noticiado,
mas será que tudo isso é verdadeiro? Se

antes o jornalista pautava, apurava e
produzia sua matéria. Hoje, com a
velocidade de informações circulando,
tudo ficou mais corrido, prejudicando
muitas vezes a qualidade da apuração
de uma notícia; muitas pessoas recebem
notícias e nem a pesquisam para saber
se é, de fato, verdadeira. No jornal, temse a consciência da responsabilidade
social, portanto você tem uma
informação confiável, onde sabe que o
conhecimento que será adquirido é
verdadeiro.
O Tribuna Popular teve seu
crescimento em várias redes, isso
ocorreu, pois sempre houve um enorme
carinho ao ser feito; e também, a
comunicação a partir do jornal é muito
importante, porque através dela, a
informação, muitas vezes desconhecida,
é levada ao povo. O jornal sempre tem
fontes confiáveis de informação, além
da dedicação de todos que se
responsabilizam pela produção do
jornal.
Neste ano, 15 de março será
comemorado com muita felicidade. O
jornal tem muito orgulho em ter vocês
como expectadores. Vamos festejar
estes 25 anos! Nada teria sido possível
sem os colaboradores e leitores. Que
essa missão continue sendo cumprida
com muito sucesso e que venham mais
e mais anos.
Júlia Toledo
Borda da Mata

Nos dias 01 e 02 de abril, será
realizada a Páscoa Décor no
Consultório da Dentista e Artista Dra.
Elisandra Mota que irá expor seus
trabalhos inovadores com a temática
de Páscoa. A exposição contará com
uma árvore de Páscoa chamada
Osterbaum, tradição alemã cuja árvore

é feita com galhos secos que simboliza
a morte de Jesus e é enfeitada com
ovos que simboliza a vida, a
ressurreição. Serão apresentados
também vários trabalhos inspirados na
designer norueguesa Tone Finnanger
criadora da boneca Tilda, que com
certeza irão deixar as casas alegres e

coloridas para a Páscoa, além das
pinturas artísticas em madeira. O
tradicional almoço do domingo de
Páscoa poderá se tornar inesquecível
com as decorações preparadas pela
Dra. Elisandra. “Todos os produtos
estarão à venda. Não deixe de
visitar!”, convida a Artista.

Bairro Água Parada em Senador
José Bento ganha Fonte de Água e
Borda da Mata terá aula da Karatê no Centro Paroquial
memorial do ex-vereador José Teixeira

No dia 1º de março, no Bairro Água
Parada em Senador José Bento,
aconteceu a inauguração da Fonte de
Água e do Memorial do ex-vereador José
Teixeira (in memorian). Teixeira como era
mais conhecido, esteve no legislativo
municipal do município, entre os anos
de 2001 a 2016 e foi Presidente da
Câmara Municipal no ano de 2013 e 2015.
Durante a cerimônia o Prefeito
Fernando Fernandes e a vice-prefeita
destacaram a importância do memorial,
já que levar água de qualidade ao bairro

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

onde o mesmo morou era uma de suas
prioridades. Estiveram presentes
também a Presidente da Câmara
Municipal, Luana Alves e os vereadores:
Vanda Dionísio, Odilon Ferreira (Didi) e
Thiago Rubens.
A Família do homenageado também
esteve presente para prestarem mais uma
homenagem a este homem, marido, pai,
avô e representante do povo. Sua
primeira filha Andréa Teixeira falou das
qualidades do pai e emocionou a todos
com o seu depoimento.

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

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

JC Contabilidade
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de
pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

A escola de karatê Gichinkai iniciou as aulas e convida a todos para conhecer essa nova modalidade que chega diretamente
de São Paulo para Borda da Mata.
Aulas todas as quartas e sextas, em dois horários: Quartas – 17h e 19h; Sextas – 17h e 19h.
Local - Centro Paroquial de Borda da Mata
“Aulas de karatê para crianças, adultos, terceira idade e pessoas com dificuldades físicas. Todos serão bem-vindos!”, diz
Rafael, um dos idealizadores do Projeto.

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

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LT D A
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Três escolas municipais de Borda da
Mata serão contempladas com Projeto
Educacional “Entre o berimbau e o caderno”

As escolas municipais de Borda da Mata, Antônio Marques
da Silva, Francisco de Souza Costa e Professora Diva Ribeiro
dos Santos, serão presenteadas com o projeto educacional
“Entre o berimbau e o caderno”. Um projeto de inclusão da
arte capoeira enquanto atividade lúdica de cunho cultural e
educacional.
A Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003, inclui no Currículo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira”.
A inserção das aulas de capoeira vem de encontro ao
cumprimento dessa Lei, sendo que a capoeira foi criada por
africanos e seus descendentes no Brasil e tornou-se “esporte”
nacional. A prática da Capoeira é responsável pela aquisição
de capacidades afetivas, corporais e de pertencimento a um
grupo. As aulas serão ministradas nas escolas, terças e
quintas-feiras pelo professor Carlos Rufino de Carvalho, mais
conhecido por Pardal. Carlos Pardal Ubuntu, Mestre em
Capoeira, titulado em 2016, escritor, autor de três livros sobre
a arte capoeira e suas vertentes também já produziu três CDS
de cantigas de sua autoria, sendo um infantil. Ministrou e
divulgou a capoeira em 27 países. É palestrante, pesquisador,
compositor. Implantou a capoeira na Universidade de Santiago
no Chile no ano de 2003. É professor efetivo em uma escola
privada de Ouro Fino.
Além das escolas, a comunidade também será beneficiada
com o projeto, duas vezes na semana, no período da noite.

Atletas de Borda da Mata se
destacam no 5.º desafio Pedra Branca
de Corrida de Montanhas em Caldas
No dia 06 de março, os maratonistas
de Borda da Mata se destacaram no 5.º
desafio Pedra Branca de Corrida de
Montanhas, na cidade de Caldas - MG.
Jefferson Brandani chegou em
primeiro lugar na categoria de 30 a 40
anos - 10 km e sexto no geral.
Rogério Silveira chegou em primeiro
lugar na categoria 40 a 49 anos - 27 km
e sexto no geral.
Fabio Oliveira chegou em terceiro na
classificação geral 27 km.
A próxima corrida será a etapa Rei e
Rainha no dia 20 de março.

Atletas em Caldas

Trabalhos de recuperação dos estragos das chuvas na Zona Rural
de Borda da Mata continuam atendendo diversas localidades

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 05/2022
“AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO DE BORDA DA MATA A CONCEDER REAJUSTE NO VALE
ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 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 concedido o reajuste no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no Vale Alimentação dos servidores
públicos da Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, passando o valor a ser de R$ 300,00
(trezentos reais).
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas constantes
na lei orçamentária.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 26 de janeiro de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

A Prefeitura de Borda da
Mata realizou a limpeza de
rasgão nas estradas e a
manutenção na ponte
localizada no bairro Fartura próximo ao morador Lorival, que sofreu danos com as
fortes chuvas.
Também com a grande quantidade de chuvas a Prefeitura realizou o cascalhamento
de alguns pontos críticos nas estradas do bairro Barro Amarelo e do bairro Água
Quente, para garantir a segurança da população que utiliza essas vias.
Segundo a Secretaria de Obras, serão feitas mais obras de manutenção, mas
dentro da devida programação da Administração, sendo atendidas as prioridades.

Reforma da Escola Benedita
Braga Cobra em Borda da Mata

Proposição de Lei nº 06/2022
“ACRESCENTA O PARÁGRAFO ÚNICO NO ART. 2º DA LEI 1.962 DE 18 DE ABRIL DE 2017 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 inserido o parágrafo único no art. 2º da Lei 1.962 de 18 de abril de 2017, passando a constar o
seguinte:
Art. 2º.
Parágrafo único. Diante do escasso número de pessoal do Poder Legislativo de Borda da Mata-MG, o recebimento
da gratificação a que se refere o caput desta Lei está condicionado à participação efetiva do servidor, no mínimo,
em um dos seguintes atos, sem prejuízo do que dispuser eventual normatização interna:
I – elaboração de cotação de preços;
II – confecção de estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico/executivo ou documento similar;
III – participação na confecção da documentação necessária à contratação direta;
IV – outros atos designados pela Presidência ou Diretoria.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 26 de janeiro de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

A Escola Municipal Benedita Braga Cobra em Borda da Mata passará por
uma importante reforma e ampliação nos próximos meses.

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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Polícia Militar prende homem por lesão
corporal- (Maria da Penha) no bairro Santa Rita

No dia 20 de Fevereiro, domingo, por volta das 12h, no bairro Santa Rita, a PM foi
acionada via 190 pela vítima e relatou que chegou a sua casa e teve um
desentendimento com seu companheiro e que este a agrediu fisicamente e tomou
seu aparelho celular e dinheiro, logo após saiu em seu veículo tomando rumo
desconhecido. A PM deslocou ao local e realizou contato com a vítima sendo
verificado que esta se encontrava com lesões aparentes na testa e mão esquerda. A
equipe policial então iniciou diligências para localização do autor, com a chegada
da PM na casa onde poderia estar o autor, este visualizou a viatura e empreendeu
fuga sendo necessário persegui-lo para efetuar a prisão, sendo este preso e
posteriormente conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre.

Polícia Militar prende traficante com mandado
de prisão em aberto no bairro Santa Terezinha
No dia 23 de Fevereiro, quarta-feira, por volta das 06h, no bairro Santa Terezinha,
a PM deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão em uma residência alvo
de tráfico de drogas, o qual o autor possuía um mandado de prisão expedido pelo
M.M Juíz de Direito da Comarca de Jacutinga/MG. O autor foi localizado na sua
residência e lido o mandado, durante as buscas na casa, junto com as testemunhas,
foi localizado na cozinha: 01 bucha de substância análoga a maconha e uma balança
de precisão. No quarto do autor, foi localizado 01 papelote de substância análoga a
cocaína, 15 pontas de cigarro com substância análoga a maconha, R$ 125,00 em
dinheiro e 02 aparelhos celulares. Diante do exposto, o autor foi preso e os materiais
apreendidos, posteriormente o autor foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Cachoeira do Zé Rita é mais um atrativo turístico
de Tocos do Moji que vale a pena conhecer
Você sabia que a Cachoeira do Zé Rita
é Patrimônio Cultural do município de
Tocos do Moji – MG tombada pelo
decreto nº 2663 de 27 de Outubro de 2020.
A localização privilegiada dentro do
perímetro urbano, de fácil acesso é um
dos nossos principais atrativos
turísticos de Tocos do Moji.
O Tombamento foi aprovado pelo
Conselho Municipal de Patrimônio
Cultural devido ao contexto histórico e
ambiental do bem natural, há relatos que
a 1ª Usina Hidrelétrica teria sido
instalada nesta Cachoeira em 1930,
passando posteriormente para a
Cachoeira da Usina no Bairro Barreiro
de Baixo.
As quedas d’ água do Rio Mogi Guaçu
são formosas e famosas desde sua
nascente no município de Bom Repouso,
mas é em Tocos do Moji que o encontro

de vários córregos vai intensificando a
Cobra Grande ou Rio das Cobras
(Significado do Nome Mogi Guaçu).
O nome Cachoeira do Zé Rita deu-se
através de uma votação feita na Escola
Estadual pelos alunos por volta do ano
de 1995 e 1996, ano em que um trágico
acidente ceifou a vida de uma jovem
visitante que passeava pelas cachoeiras
e caiu de uma das Quedas da Ducha dos
Anjos, em uns dos córregos afluentes
do Mogi Guaçu. A Cachoeira Ducha dos
Anjos levou esse nome por esse triste
fato. Não existem relatos sobre essa
votação arquivados na Escola, porém
todos os alunos que estudaram nessa
época se lembram sobre essa votação e
afirmam que depois disso os nomes das
cachoeiras se tornaram oficial. Já a
Cachoeira do Zé Rita tradicionalmente
conhecida por esse nome por causa do

Seu Zé Rita Dono das Terras a margem
leste da Cachoeira muito conhecido por
fazer viagens com seu caminhão, figura
ilustre da cidade. Vale ressaltar que as
terras da margem oeste eram pertencente
ao Sr. Ângelo Vicente da Rosa, outro
morador ilustre de nosso município por
isso deu-se nome oficialmente a
Cachoeira de Zé Rita e a Avenida que
passa a suas margens leva o nome de
Ângelo Vicente da Rosa.
Aprecie esse atrativo turístico, visite
Tocos do Moji e faça aquela caminhada
até a Cachoeira do Zé Rita apenas 1000
metros do centro da cidade você vai se
surpreender com a Brisa e Frescor da
Natureza.
Regiane Cruz
Departamento de Turismo
Tocos do Moji-MG

Polícia Militar prende homem por receptação no bairro SantoAntonio
No dia 23 de Fevereiro, quarta-feira, por volta das 07h30 no bairro Santo Antônio,
a PM durante a madrugada recebeu ligação via 190 informando que um veículo
havia deixado duas caixas de som semelhantes as que foram furtadas em uma
residência no bairro Santa Rita. A equipe policial pela manhã deslocou até o local
informado onde foi feito contato com o morador, o qual após ser informado a
respeito das denúncias, confessou que o equipamento de som proveniente do
furto no veículo no bairro Santa Rita estava no interior de sua residência e franqueou
a entrada da PM. Durante verificação no interior do imóvel foi localizado os objetos
furtados no quarto do autor. Diante do exposto, os objetos foram apreendidos e o
autor foi preso pelo crime de receptação e conduzido posteriormente a Delegacia
de Polícia Civil.

Nova UBS em Tocos do Moji conta com
atendimentos médicos em diversas especialidades
A Saúde Pública Municipal de Tocos
do Moji, que sempre teve o cuidado
especial pela Prefeitura, devido ser
uma das áreas mais importantes do
município, ao lado da Educação, claro,
sem nunca se esquecer dos outros
Departamentos que são todos muito
importantes para o desenvolvimento
de uma cidade, agora melhorou ainda
mais com os atendimentos médicos na
nova Unidade Básica de Saúde, Maria
do Carmo Rosa(próxima ao estádio)
inaugurada nesta administração. Além,
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é claro dos atendimentos que
continuam na Estratégia da Saúde da
Família, Antonio Vicente Pereira.
Confira os atendimentos na nova
UBS:
Clínico Geral: Segunda a Sexta Feira
das 8h às 17h.
Pediatra: Terça e Quinta-Feira das 8h
às 17h.
Cardiologista: Quarta Feira das 9h
às 14h.
Ginecologistas: Segunda à partir das
16h e Sexta Feira no Período da

Manhã.
Na Estratégia da Saúde da Família
os atendimentos médicos são às
Segundas, Terças, Quartas e Sextasfeiras, sempre no Período da Manhã.
Além disso, o Departamento de
Saúde conta ainda com equipe de
Enfermeiras, Técnicos em Enfermagem,
Auxiliares de Enfermagem, motoristas,
administrativos, etc. Todos totalmente
capacitados. Enfim, a Saúde Pública de
Tocos do Moji está bem equipada e
naturalmente, bem cuidada.

UBS Maria do
Carmo Rosa

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

Hoje, dia 15 de março de 2022, o jornal Tribuna Popular completa 25 anos de circulação. É uma alegria imensa conseguir chegar a essa
expressiva marca. Foram anos de trabalho e muito esforço para chegar até aqui. Agradeço de coração todos colaboradores que fizeram e fazem
parte do jornal. Espero contar com todos, de todas as quatro cidades: Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento por
muitos anos ainda. Divido essa alegria com todos vocês e obrigado aos leitores que acompanham o jornal no Site, no Facebook e no Instagram.
Que Deus nos ilumine para que possamos seguir juntos nesta caminhada!!! Abraços a todos!!!
Donizete
Jornalista
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Diretora do Departamento de Educação de Borda da Mata, Gláucia Brandão recebe Arquiteto
que prestará serviços de desenvolvimento de projetos para o município no ano de 2022

A Diretora do Departamento de Educação, Gláucia Brandão Guilherme recebeu no dia 25 de fevereiro, Gabriel do Nascimento Xavier, arquiteto e urbanista responsável pelo Escritório Nomos Studio, que prestará
serviços de desenvolvimento de projetos para o município no ano de 2022.
Gláucia apresentou a estrutura física do CEMEI Professora Ana Maria Cabral dos Santos, referência na região, e apontou os detalhes para o projeto da futura Creche do Distrito do Cervo.
“Em breve, teremos muitas novidades sobre essa nova idealização da Administração”, diz Gláucia.

Secretaria Municipal de Educação de Borda da Mata adquire brinquedos pedagógicos para Creche e Cemeis

A Creche Madre Tereza de Saldanha, Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos e Cemei Professora Maria das Graças Sousa, receberam uma variedade de brinquedos confeccionados em tecido impermeável,
lavável, com enchimento de espuma e cores vibrantes.
Os brinquedos são essenciais para o desenvolvimento da psicomotricidade e lateralidade nas crianças, além de proporcionar momentos de lazer, diversão, interação e muito aprendizado.

Agentes de Endemias fazem bloqueio ao mosquito Aedes Aegypti no
centro de Borda da Mata após mulher ter sintomas de Chikungunya

No dia 24 de fevereiro, a equipe dos Agentes de Endemias fizeram bloqueio ao Aedes Aegypti no Centro da cidade, após uma senhora apresentar todos os sinais e sintomas característicos da doença
Chikungunya.
Foi passado veneno nos domicílios próximos à residência e também nos quarteirões e aos redores. Ação de repetiu no dia 1º de março para que se tenha certeza de eliminar todos os vetores contaminados.
“Parabéns aos Agentes de Endemias que vêm desempenhando seu papel com maestria e obrigada a todos os bordamatenses que estão juntos com a Secretaria Municipal de Saúde no combate a esse terrível
mosquito, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela”, diz o Prefeito Afonso.

Epidemiologia realiza mutirão de coleta do Caramujo Africano no bairro Santa Rita em Borda da Mata

No dia 25 de fevereiro, aconteceu o Mutirão da Prefeitura para coleta dos Caramujos Africanos que infestaram o bairro Santa Rita. “Agradecemos a todos os envolvidos no Mutirão, em especial aos moradores
que colaboraram com a nossa equipe. É importante que continuem realizando essa coleta, seguindo as orientações dadas durante o Mutirão pela Vigilância Epidemiológica, pois assim serão evitados maiores
transtornos que coloquem em risco a saúde de todos”, diz o Secretário de Saúde, Celso do Amaral.

Vazão do novo Poço Artesiano do Distrito Sertãozinho é de sete mil litros de água por hora
No dia 23 de fevereiro, a Chefe do Departamento de Obras, Rita de Cássia, acompanhou o teste de vazão do poço artesiano
que foi perfurado no Sertãozinho. O teste
revelou que a vazão do poço artesiano
chega a 7.000 Litros de água por hora.
UN
A
PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
No final do dia, o Vice-prefeito Célio
POPULAR FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA Cabral e o Chefe de Gabinete Jefferson
visitaram a área onde estava
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO Nascimento,
sendo realizado o teste para monitorar os
resultados. “É um compromisso da atual
JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO
administração com os Distritos a
2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
manutenção dos poços artesianos para
oferecer água de qualidade aos
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.
munícipes. E a Administração gostaria
de agradecer o Vereador Jeferson do
Distrito do Sertãozinho por ter
conseguido recursos para serem aplicados
no Distrito”, diz o Vice-prefeito, Celinho.

Mulheres tem a delicadeza das flores, a força de ser mãe, o
carinho de ser esposa, reciprocidade de ser amiga, o dom de
iluminar a todos com um sorriso e o amor por ser mulher!
08 de Março - Feliz Dia da Mulher!
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CRAS de Bom Repouso promove evento para comemorar o Dia Internacional das Mulheres

O CRAS Sebastião Ilto de Andrade de Bom Repouso, em parceria com a Prefeitura, promoveu no dia 05 de março, um evento para comemorar o “Dia Internacional da Mulher”(Dia 08 de Março).
O evento foi realizado na Praça Coronel Ananias de Andrade, que é a central da
cidade, e praticamente teve atividades o dia inteiro. O Cras conseguiu alguns parceiros
que puderam fazer com as mulheres várias atividades.
As comemorações começaram as 9h com a abertura e depois às 10h, foi oferecido
um café da manhã. Às 11h, houve a hora da beleza, quando as manicures cuidaram
das participantes.
Já às 13h, houve uma belíssima apresentação da Banda da Polícia Militar que
abrilhantou demais o evento com suas belas canções em homenagem as mulheres.
E para finalizar, às 15h, houve uma aula de FitDance com Camila Amaral.
A Secretária de Assistente Social, Talita Bertolacini, agradece a todos os parceiros
pela ajuda na realização deste evento, aos funcionários do CRAS, e a Prefeitura que
deu total apoio para que a comemoração ao Dia Internacional das Mulheres fosse um
sucesso. “Muito obrigada a todos e parabéns a todas as Mulheres por esta data
importante, mas vale ressaltar que as mulheres merecem respeito e admiração durante
o ano todo”, conclui Talita.

Estratégia de Saúde da Família de Bom Repouso
trabalha o tema: “Saúde Ocular nas Escolas”

No mês de fevereiro, a Estratégia de Saúde da Família de
Bom Repouso trabalhou o tema da Saúde Ocular nas Escolas.,
foram realizadas avaliações da acuidade visual dos alunos, e
os pais serão informados caso haja alterações no exame. A
saúde visual é de extrema importância e reflete no desempenho
escolar do estudante.

