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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Atualizado dia -02/06
Doses recebidas - 9.320
1ª dose aplicada - 6.201
2ª dose aplicada -2.535

Bom Repouso
Atualizado dia - 07/06

Doses recebidas - 3.866
1ª dose aplicada - 2.656
2ª dose aplicada - 1.090

Tocos do Moji
Atualizado dia - 04/06

Doses recebidas - 2.280
1ª dose aplicada - 1.393
2ª dose aplicada - 651

Senador José Bento
Atualizado dia - 07/06

Doses recebidas - 1.046
1ª dose aplicada - 670
2ª dose aplicada - 308

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR
no dia: 10/06/2021

Mudas de bananeiras são colocadas em
buracos de uma rua do bairro Santa
Cruz em Borda da Mata e Prefeitura
dá resposta quase que imediata,
resolve o problema e vice-prefeito
agradece pela sinalização do local

Operação Tapa buracos no Bairro Santa Cruz
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Busca ativa da Secretaria de Saúde é um
dos diferenciais no sucesso da vacinação

contra a Covid-19 em Senador José Bento

Senador José Bento sendo destaque na região em

relação a vacinação contra a Covid-19
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Departamento de Esportes
e Secretaria de Assistência
Social (CRAS) de Bom Repouso
rea l i zam Peda l  So l idá r io
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Comissário de Menor do Bairro
Santa Cruz recebe homenagem
no dia do seu aniversário

Jair Benedito de Souza
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Prefeitura de
Senador José

Bento contrata
Médico

Veterinário
para atender

semanalmente
na cidade
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Secretaria Municipal de Saúde de Bom
Repouso e PSF realizam  mobilização para
comemorar Dia do Trabalhador Rural
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Edital de Convocação
para a Eleição de

Membros para compor
o Conselho Municipal

de Conservação e
Defesa do Meio

Ambiente
CODEMA em
Tocos do Moji
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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

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.
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Antonio Donizete de Sousa

Impressão:

Jornal Tribuna de Itapira

Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam

unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo

necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias

pagas serão identificadas como Informe Publicitário.Prazo

para entrega do material a ser publicado: Dias 08 e 22.

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2021

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              12 - 26
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    14 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 30
  Agosto                16 - 31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 29
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   13

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Busca ativa da Secretaria de Saúde é um
dos diferenciais no sucesso da vacinação

contra a Covid-19 em Senador José Bento

No dia  02 de junho, Senador José
Bento foi destaque na EPTV CIDADE,
como a cidade que mais vacinou 1ª e
2ª dose da vacina contra a COVID-19.
Mais de 40% da população já tinha sido
vacinada.

A vice-prefeita Andréia Inácio disse
que é muito gratificante que a cidade
tenha alcançado esses resultados e
espera que a vacinação continue
avançando no município.

O Secretário de Saúde, Natan Souza,
pediu paciência às pessoas que
possuem parentes em Senador José

Bento, para que esperem mais um
pouco, antes de vir visitar seus
familiares e mostrou preocupação em
relação as reuniões familiares.

O Secretário de Saúde, Natan Souza
deu uma entrevista explicando as
medidas restrit ivas que ele vem
tomando junto com sua equipe para
conter o aumento da contaminação na
cidade. Segundo ele, os Agentes
sabem todos que já foram vacinados
com a primeira dose e quando não
aparecem para a segunda, vão em
busca para ver o que aconteceu,

mesmo na zona rural. E depois do
sucesso da vacinação, ele foi
comunicado que o Secretário de Saúde
do Estado de Minas Gerais senhor
Fábio Baccheretti quer marcar uma
reunião para conhecer o trabalho e
empenho na Pandemia contra a Covid-
19 e levar o exemplo a outras Cidades
Mineiras. “A nossa população de
Senador José Bento merece esse
reconhecimento porque é  um povo
bom e de raízes”, comemora o
Secretário de Saúde, Natan Souza com
o sucesso da vacinação.

Prefeitura de Senador José
Bento recebe 300 mil reais
em Emenda Parlamentar do

Deputado Estadual Dr. Paulo

A Prefeitura Municipal de Senador
José Bento recebeu no dia 28 de maio,  o
valor de 300 mil reais referente a emenda
parlamentar destinada pelo o Deputado
Estadual, Dr. Paulo para o município de
Senador José Bento.

O valor terá como objetivo o avanço
do calçamento do bairro Água Parada,
levando mais infraestrutura,
desenvolvimento e qualidade de vida
para o local, além de amenizar os
problemas com poeiras e a lama.

O Prefeito Fernando Fernandes, a
vice-prefeita, Andreia Inácio
agradeceram o apoio incondicional do
Dr. Paulo com o município e
agradeceram também os vereadores:
Luana Alves, Enrique Fraga, Waldemir
Lima, Vanderléia Dionísio e Alexandre
Fernandes, Marcelo do Lindo e Odilon
Ferreira (Didi) pelo apoio e luta durante
todo esse tempo dessa gestão,
lembrando que todos fazem parte dessa
conquista.

Vice-prefeita de Senador José Bento
visita Belo Horizonte e solicita

terreno da antiga Delegacia para
ampliar Unidade Básica de Saúde

No dia 27 de maio, a vice-prefeita de
Senador José Bento, Andreia Inácio,
esteve na cidade administrativa em uma
série de reuniões com o objetivo de
reivindicar melhorias para a
infraestrutura de Senador José Bento.
No mesmo dia, ela se reuniu com o
assessor do Deputado Estadual Dr.
Paulo, Sr. Edmo. A pauta foi: melhorias

do trecho de acesso à cidade, Rodovia
Felício Pascoal (4km), verbas para a
implantação de academias ao ar livre e
playground nos bairros rurais e a
solicitação de doação de um terreno para
o município , onde funcionava a antiga
Delegacia da cidade, que será usado
para a ampliação da Unidade Básica de
Saúde.

Prefeitura de Senador José Bento contrata Médico
Veterinário para atender semanalmente na cidade

O médico veterinário, Matheus do
Couto, começou a atender no início de
junho em Senador José Bento.

Segundo o prefeito Fernando
Fernandes e a vice-prefeita Andréia
Inácio, a contratação de um médico
veterinário pretende prestar

atendimento gratuito para cães e gatos
de famílias que residem na cidade e que
não conseguem custear os tratamentos
veterinários.

O projeto permite vários benefícios
sociais para a população, pois atua no
controle de zoonoses, reduzindo a

transmissão de doenças e evita o
abandono de animais, causando
melhorias no trânsito, com a redução de
acidentes por atropelamento nas vias
públicas.

As consultas devem ser agendadas
com o Netinho na Prefeitura Municipal.

Senador José Bento adquire com recursos próprios
máquinas para produzir bloquetes para pavimentação
O prefeito Fernando Fernandes e a

vice-prefeita, Andréia Inácio sempre
pensando na qualidade de vida e

desenvolvimento do município de
Senador José Bento, adquiriram com

recursos próprios da Prefeitura
máquinas que produzirão bloquetes

para serem usadas em lugares
específicos de ruas e estradas rurais

do município.
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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

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

almoço self-

service.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Comissário de Menor do Bairro
Santa Cruz recebe homenagem

no dia do seu aniversário

No dia 05 de junho, o Comissário de
Menor, Jair Benedito de Souza, do bairro
Santa Cruz, comemorou mais um
aniversário. Jair, na ocasião, foi
homenageado pelo jornal Tribuna
Popular com um Troféu de Honra ao
Mérito pelo aniversário e por ser um dos
grandes colaboradores do jornal. Com
24 anos de existência, no mínimo em 20
anos, Jair faz questão de distribuir o
jornal em seu bairro e em várias casas
de Borda da Mata, seus amigos  que
fazem questão de receber o jornal
impresso em casa e nunca cobrou um
centavo por isso, faz por prazer. Certa
vez, questionei o porquê de tanta
dedicação, pois além do jornal, ajuda
muito outros órgãos públicos da cidade.
Ele respondeu, especificamente, sobre
o jornal que as pessoas a quem entrega,
gostam de ficar informadas das notícias
da cidade e da região e que segundo
ele, a juventude gosta das redes sociais,

mas não para ler notícias que só saem no
jornal. Para ele, o jornal é mais completo e
tem mais credibilidade do que as redes
sociais, que muitas vezes serve apenas para
discussões desnecessárias, mas reforça
também a importância da internet e que
juntos, jornal e internet, um completa o
outro. O jornal sozinho também não
consegue passar tudo, pois além de ser
quinzenal, as notícias na internet são muito
rápidas, mas também, quando não feitas
por um veículo de comunicação
profissional, são as vezes superficiais ou
amadoras mesmo, que dificulta a
interpretação que quem está lendo, por isso
que um completa o outro.

O Tribuna Popular não tem  palavras para
agradecer a este parceiro de muitos anos.
Muito obrigado de coração e que você Jair,
com sua humildade, continue por muitos
anos ainda, só fazendo o bem para as
pessoas. Parabéns por tudo e que Deus
proteja sempre o senhor e sua família.

Senador José Bento ganha novos letreiros
de identificação institucional e turística

A Prefeitura de Senador José Bento,
através da Secretaria de Cultura, Lazer,
Turismo e Esporte investiram em
identificação institucional e turística da
cidade deixando-a  ainda mais bonita
para os próprios moradores bentenses

e visitantes que venham prestigiar o
Vale do Café com Leite.

O prefeito Fernando Fernandes, junto
com a vice-prefeita Andréia Inácio
parabenizam a secretária responsável,
Renata Fernandes pela a atitude e

ressaltaram a importância de deixar a
cidade mais atrativa dentro do Circuito
Serras Verdes do Sul de Minas. A gestão
2021-2024 não está medindo esforços
para deixar o nome do município  em
evidência.

 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

JC Contabilidade

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

TTTTTels: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 171818181818

9-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-2166

9-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-3665

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Vacinação contra a Covid-19
e a Gripe na Educação

Municipal de Bom Repouso
No mês de maio

foi realizada a
Vacinação contra a
Gripe a todos os
funcionários da
educação. Já no dia
09 de junho, foi
realizada a
vacinação contra o
COVID-19 aos
funcionários da
Educação Infantil e das Séries iniciais
do Ensino Fundamental.

Secretaria Municipal de Educação

Vacinação em
Bom Reposuo
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Colaborador: CaCaCaCaCabo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Felipeelipeelipeelipeelipe

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 11/2021

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 1.047 e a abrir crédito adicional especial no valor de R$

330.880,46 (trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos reais), classificado sob a seguinte
dotação orçamentária a ser incluída no exercício corrente:

ÓRGÃO 02.04 – FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02.04.01 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo primeiro, com valor de R$
330.880,46 (trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos reais), são os provenientes de
tendência de excesso de arrecadação provenientes da Operação de crédito firmada junto ao BDMG com a finalidade de
reforma de prédios públicos.

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 12/2021
“CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE

BORDA DA MATA 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 - Na forma do que dispõe o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e o artigo 40 da Lei Complementar
Municipal 03/2019, é concedida a revisão geral anual de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento) nos vencimentos
dos servidores da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, correspondente ao Índice Nacional de Preços do Consumidor
Amplo (IPCA).

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 em 01 de maio de 2021.
Borda da Mata/MG, 18 de março 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 13/2021
“Autoriza a filiação do Município junto à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de

Minas Gerais- UNDIME-MG, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda

da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Município de Borda da Mata a proceder sua filiação à União Nacional dos Dirigentes

Municipais de Educação do Estado de Minas Gerais UNDIME/MG, nos moldes do Termo de Filiação constante do anexo
I desta lei.

Art. 2º - O objetivo da filiação do Município à UNDIME/MG é a contribuição para a melhoria da educação básica no
Estado de Minas Gerais, em especial oferecendo suporte técnico-pedagógico na gestão educacional do Município de
Borda da Mata.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, conforme
segue: 02 02 12 122 0001 2.012 3390 39.

Borda da Mata/MG, 18 de março de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Irma Borges dos Santos

Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva

Secretário
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 14/2021

Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para
combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

Art. 1º Fica ratificado, nos termos da lei federal nº 11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador nº 6.017/2007, o
protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando
precipuamente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse
público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

Art. 2º O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público.
Art. 3º O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica.
Art. 4º Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do Art.8º da Lei Federal

11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 18 de março de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente

Luiz Carlos da Silva
Secretário

Polícia Militar prende homem por porte ilegal
de arma branca no bairro São Benedito

No dia 14 de Maio, sexta-feira, por volta das 10h15, no bairro São Benedito, a PM
recebeu várias ligações via 190 informando que um homem estaria na rua com uma
faca na mão e andava atordoado procurando por alguém. A viatura rapidamente
deslocou ao local e visualizou o infrator, que já é conhecido nos meios policiais, o
qual dispensou a faca ao avistar a viatura, sendo então abordado e localizada a faca
de aproximadamente 22 cm de lâmina. O autor disse que acertaria as contas com
outro cidadão que havia lhe agredido em data anterior. Diante disso, o autor foi
preso e conduzido ao Quartel PM para o registro do T.C.O. (Termo Circunstanciado
de Ocorrência).

Polícia Militar prende homem
foragido da Justiça no bairro Santo Antonio

No dia 14 de Maio, sexta-feira por volta das 20h30, no bairro Santo Antônio, a PM
após tomar conhecimento que um cidadão possuía mandado de prisão em aberto,
deu início a Operação Batida Policial no intuito de localizar o foragido, tendo êxito
em localizá-lo, sendo então dada voz de prisão ao foragido e posteriormente
conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende um dos autores do furto de
materiais ocorrido no cemitério em Borda da Mata

No dia 18 de Maio, terça-feira, por volta das 09h30m, no bairro São Francisco, a
PM foi acionada a comparecer ao cemitério e em contato com o coveiro, este relatou
que ao chegar para trabalhar no cemitério deparou com o cadeado do portão e do
cômodo de guardar ferramentas arrombados e constatou que furtaram do local: 05
sacos de cimento, marca Montes Claros e 02 carrinhos de mão. No dia 19 de maio, a
PM recebeu denúncia anônima via 190, onde foi relatado que os autores eram
moradores do bairro São Francisco e que naquele momento um dos autores estava
retirando o carrinho de mão da casa e deixando em outra residência. Diante da
denúncia, a viatura deslocou rapidamente ao local e visualizou um indivíduo, já
conhecido nos meios policiais pela prática de furto, com o carrinho de mão em frente
a uma residência que estava com o portão aberto e o outro indivíduo que estava
dentro da casa ao visualizar a viatura policial empreendeu fuga e deixou o outro
carrinho de mão para trás; então foi abordado o primeiro indivíduo que relatou que
o homem que correu pediu para ele levar o carrinho de mão para outro local. O autor
então foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende em Borda da Mata  quadrilha
especializada em furto de aparelhos celulares em lojas

No dia 21 de maio, sexta-feira, por volta das 14h, a PM foi acionada via 190 onde
o gerente da loja Magazine Luiza da cidade de Ouro Fino, relatou que por volta das
13h35 entraram três homens na loja e perguntaram sobre celulares ao vendedor, o
gerente desconfiou da movimentação dos rapazes na loja e verificou que os três
rapazes saíram da loja juntos e foi verificar o balcão de exposição dos celulares e
percebeu a subtração de um aparelho celular iPhone 12, 64 Gb, cor preto, diante
disso foi até a rua, mas não encontrou os rapazes. Para retirar o celular do balcão é
necessário de um controle para não disparar o alarme. Pouco tempo depois, o gerente
ligou na loja Magazine Luiza da cidade de Jacutinga e informou a gerente que estes
rapazes estavam furtando celulares, sendo informado por ela que mais cedo por
volta as 13h, três rapazes estiveram na loja e que desconfiou também da atitudes
deles, então foi verificar a banca de exposição de celulares e constatou também o
furto de um aparelho celular iPhone 12, 256GB, cor branco; e que também é necessário
de um controle para não disparar o sistema de alarme. Diante disso, os policiais
militares acionaram o cerco/bloqueio nas cidades circunvizinhas e obtiveram êxito
em abordar um veículo Honda/Civic, cor cinza, ocupado por quatro homens na
rodovia MG-290 chegando em Borda da Mata, os quais foram reconhecidos pelas
vítimas como sendo os autores dos furtos. Foram recuperados os dois aparelhos
celulares iPhone 12 furtados da loja e localizado outros aparelhos celulares com os
autores, possivelmente produto de furto em outras cidades. Diante disso, os autores
foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende motorista por uso e consumo
de drogas no bairro Caetanos em Bom Repouso

No dia 25 de maio, terça-feira, por volta das 20h, no bairro Caetanos – Bom
Repouso, a PM durante Operação na Zona Rural, visualizou um veículo transitando
com os faróis apagados, o que gerou suspeita, sendo então dada ordem de parada
ao veículo e o condutor abordado, durante a busca veicular foi localizado 01 bucha
de substância análoga a maconha em cima do banco do motorista. O autor alegou
ser usuário de drogas, sendo então preso e conduzido para o registro do T.C.O.
(Termo Circunstanciado de Ocorrência).

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
DA POLÍCIA MILITAR
 EM BORDA DA MATA:
190 ou (35) 99829-1493
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  01/2021
Objeto: Convocação de Órgãos Públicos e Sociedade Civil Organizada,
para a Eleição de Membros para compor o Conselho Munucipal de
Conservação e Defesa do Meio Ambiente-CODEMA- Tocos do Moji.
Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente
-CODEMA, Município de Tocos do Moji, neste ato devidamente
representado pelos seus Conselheiros, considerando o disposto no
Artigo 6º da Lei Municipal nº 551/2012,  torna público o presente edital
para a eleição de representantes de Órgãos Públicos e da Sociedade
Civil Organizada, visando compor o Conselho Mun. de Conservação
e Defesa do Meio Ambiente -CODEMA, para o mandato de 04 (Quatro)
anos, a ser realizada no dia 09 de julho. O Edital em seu inteiro teor
está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal e no site
www.tocosdomoji.mg.gov.br – Tocos do Moji, 08 de junho de 2021-
Almir Rogério de Godoi – Presidente do CODEMA.

Departamento de Esportes e Secretaria
de Assistência Social – CRAS de Bom

Repouso realizam Pedal Solidário
O evento Pedal

Solidário,  em parceria do
Departamento de
Esportes e Secretaria de
Assistência Social –
CRAS de Bom Repouso
ocorreu no mês de maio.

O evento foi realizado
da seguinte forma: Cada
participante escolheu
uma meta em
quilômetros a ser
percorrida que poderia
ser 100 ou 200 km. Após
atingida essa meta, o
participante tirou um
print do percurso e
mandou para a
organização do evento.

Cada inscrito
colaborou com 02 litros
de leite que serão
doados as famílias
carentes.

Os participantes
receberam medalhas no
final do percurso.

Começou a terceira etapa de vacinação contra a gripe! De 09/06 a 09/07, pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais,
pessoas com deficiência permanente, membros das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas, caminhoneiros, motoristas e
cobradores de transporte coletivo e trabalhadores portuários devem tomar a vacina. Confira todas as datas de vacinação de sua cidade.
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Mudas de bananeiras são colocadas em
buracos de uma rua do bairro Santa
Cruz em Borda da Mata e Prefeitura
dá resposta quase que imediata,
resolve o problema e vice-prefeito
agradece pela sinalização do local

Vice-prefeito Celinho e Prefeito Afonso no bairro Santa Cruz

No dia 30 de maio, circulou nas redes
sociais de Borda da Mata, uma foto de
uma rua no Bairro Santa Cruz em que
tinham mudas de bananeiras nos
buracos. A foto estava  com a seguinte
descrição: “Quem tiver indo pra Santa
Cruz, toma cuidado, plantação de banana
na pista.”

Mas a resposta da Prefeitura foi
imediata e já no dia 02 de junho, a
Secretaria de Obras esteve no local para
fazer os serviços da Operação Tapa
Buracos. Na ocasião, o caminhão que
realiza os serviços estava acompanhado
do Prefeito Afonso e do Vice, Celinho.
O prefeito disse que irá efetuar  a
manutenção em pontos críticos das vias
públicas de toda a cidade,  o que
possibilita uma maior eficiência no
tráfego, aumentando a segurança, a
locomoção e inúmeros benefícios a toda
população. Neste dia, a operação foi em
todo o bairro da Santa Cruz.

Enquanto o caminhão fazia os
serviços, o Prefeito e o vice também
fizeram um vídeo que posteriormente foi
publicado na Página do Facebook da
Prefeitura.

Para o vice-prefeito Celinho, existe
uma forte suspeita  que um morador
pagou para alguns “plantarem” as
bananeiras na rua, essas informações
chegaram através de uma denúncia
anônima para a prefeitura, e estão sendo
levantadas para ver a veracidade dos

fatos. Entretanto, a administração não
achou ruim e aproveitou para agradecer
quem fez isso, porque segundo ele disse
no vídeo, as bananeiras serviram de
sinalização, embora os buracos não
estivessem fundos ao ponto de ainda
necessitar uma sinalização da Prefeitura,
mas mesmo assim, ele agradecia e disse
que para fazer essas obras, não pode
ser feita da noite para o dia, pois os
trâmites de uma licitação demoram e
pode até haver recurso de uma empresa
que atrasa mais ainda. E mesmo assim,
depois de concluída a licitação, o
vencedor da licitação necessita de um
prazo para iniciar os trabalhos, que neste
caso, levou uns 15 dias, mas agora vai
realizar todos os serviços de tapa
buracos.

O vice prefeito falou também que vai
realizar uma obra do trevo próximo ao
asilo até o início da rodovia que vai
para Tocos do Moji, entrando para a
cidade de Borda da Mata, de
recuperação total da pista. Embora ele
não tenha citado, este local já tem
pedido de muitos anos que a
população quer solucionar o problema
de água parada no local. Ele finalizou
pedindo paciência a população, pois
existem essas burocracias que às
vezes atrasam mesmo a execução de
obras. “Mas vamos fazer, por toda
Borda da Mata”, concluiu o prefeito
Afonso.

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso e PSF
realizam  mobilização para comemorar Dia do Trabalhador Rural

No dia 25 de maio  foi comemorado o Dia do Trabalhador Rural e no dia 28,  foi realizada uma mobilização pela
Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso e equipes do PSF ao CPAM - Comércio de Produtos Agrícolas
Melo, para orientar os produtores rurais sobre a importância dos cuidados com a saúde e as atitudes preventivas
como a necessidade do uso de EPI’s, cuidados no manejo com agrotóxicos e orientações sobre o trânsito.

Foram distribuídos protetores solares e panfletos informativos.

Comemo-

ração do

Dia do

Trabalhador

Rural


