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Quatro atletas da escolinha de futebol da Prefeitura de Borda
da Mata são aprovados em seleção regional de novos talentos

Jogadores de futebol aprovados em seleção regional
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Equipes do ESF de Bom Repouso realiza evento
em parceria com escolas e Polícia Militar sobre o

“Maio Amarelo, no trânsito o sentido é a vida”

“Maio Amarelo, no trânsito o sentido é a vida”
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Rede Municipal de Educação de Tocos do Moji
realiza Semana da Família nas Escolas Municipais

Semana da Família nas Escolas Municipais de Tocos do Moji
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Secretaria Municipal de Saúde
de Senador José Bento

ganha mais dois veículos

Novos carros da Secretaria de Saúde
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Reinauguração do estádio municipal de Borda da Mata terá
Master do Flamengo, homenagens e entrega de uniformes

A reinauguração do Estádio será dia 13 de julho
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Estudo avalia vulnerabilidades sociais e caminhos para melhorar a vida das famílias em Borda da Mata
Um levantamento que acaba de ser

concluído pelo Departamento de
Desenvolvimento Social da Prefeitura de
Borda da Mata reuniu dados
socioeconômicos dos moradores da
cidade que vão orientar a aplicação de
políticas públicas voltadas para as
famílias em situação de vulnerabilidade.

A partir do levantamento serão
adotadas ações práticas como metas e
estratégias para inclusão desse público
no mercado de trabalho, aprimorar seu
acesso aos serviços públicos e
direcionar esforços para ações de maior
impacto na vida dessas pessoas.

Os dados foram captados a partir de
uma ampla pesquisa por amostragem de
domicílios coordenada pela unidade de
projetos especiais do Grupo Unis. O
trabalho, que leva o nome técnico de
‘diagnóstico socioterritorial’ traz um
retrato preciso e abrangente das
condições socioeconômicas dos
moradores da cidade, em especial
aqueles em situação de vulnerabilidade
social, e é uma das etapas para a
elaboração do Plano Municipal de
Assistência Social.

Como explica o coordenador da pasta,
Thiago Senna, além de orientar políticas
públicas mais eficazes, o levantamento
e a elaboração do plano municipal
garantem que o município tenha acesso
a linhas de financiamento e fomento de
políticas assistenciais.

Para o gestor, o estudo socioterritorial
é um passo fundamental para o município

e um sonho realizado em seu trabalho à
frente do setor.  “É um diagnóstico que
traz dados muito relevantes, que vai nos
ajudar a ter uma ideia precisa das
vantagens que temos, dos benefícios e
os problemas que devemos enfrentar
como prioritários”, considera.

A pesquisa

A pesquisa ouviu moradores de 1.110
domicílios de 18 bairros da cidade,
incluindo a zona rural. As casas foram
visitadas por entrevistadores treinados,
que aplicaram questionários elaborados
para avaliar a condição dos moradores
em cinco áreas: renda, educação, saúde,
habitação e saneamento.

Pela metodologia utilizada no
levantamento, os dados apresentados
têm um intervalo de confiança de 95%.
Ou seja, de casa 100 moradores da
cidade, 95 vivenciam uma realidade que
corresponde aos dados averiguados
pela pesquisa.

Como explica a professora e
especialista em políticas públicas, Aneci
Landim, o estudo permite que o poder
público se organize de forma a
potencializar o alcance de seus recursos
no atendimento às demandas dos
moradores. “Você consegue organizar os
serviços, direcioná-los para os locais em
que existe demanda por atendimentos e,
ao mesmo tempo, executar os recursos
financeiros de maneira eficiente”,
considera.

A coordenadora de projetos especiais
da Unis e doutora em estatística

aplicada, Nancy
Christiane Ferreira,
explica que a
pesquisa por
amostragem segue
rigor metodológico,
que permite projetar
os dados colhidos
para o conjunto da
população. “Todos
os projetos que
exigem uma pesquisa é calculado com
tamanho de amostra, com base em
confiabilidade estatística e uma margem
de erro controlada para que a gente
consiga reproduzir o resultado da
amostra, estendendo esses resultados
a todos os habitantes do território que
compreende a população de Borda da
Mata”, pontua.

Alguns indicadores

Os dados ainda são preliminares e
estão sendo aprofundados pelos
técnicos do Departamento de
Desenvolvimento Social, mas já pe
possível adiantar alguns indicadores.

Um deles diz respeito ao percentual
de lares em Borda da Mata que possuem
renda média inferior a meio salário
mínimo por mês: 29,2%; além disso,
14,4% dos moradores apontam já ter
enfrentado ou estar enfrentado alguma
situação de risco. Esses dois grupos, por
exemplo, devem receber grande atenção
do município, já que apresentam
condição de enorme fragilidade social.

O levantamento verificou ainda que a
maior parte da população está
compreendida entre a faixa etária de 17 a
59 anos e é economicamente ativa. Do
ponto de vista educacional, em média,
os moradores locais estudaram até o
ensino médio, qualificação que
corresponde à expectativa de
qualificação demandada pelo mercado
de trabalho local na maioria dos casos.

Inserção no mundo do trabalho
Um dos objetivos do levantamento é

orientar medidas capazes de transformar
a realidade das famílias que se encontram
em estado de vulnerabilidade social.
Entre as estratégias para alcançar este
resultado está a inserção delas no
mundo do trabalho a partir da
qualificação profissional.

Por isso, um dos focos da pesquisa
foi justamente estudar de onde vem a
maior demanda por profissionais no
município. Segundo o levantamento, ela
parte principalmente do comércio e da
indústria têxtil. A partir desta

constatação, o município pode, por
exemplo, ampliar projetos como o
‘Qualifica Borda da Mata’, promovendo
capacitação direcionada com precisão
para os setores de maior demanda,
beneficiando tanto empreendedores
quanto os trabalhadores.

Acesso a serviços públicos

Outro ponto avaliado pela pesquisa
foi o acesso aos serviços públicos. O
diagnóstico servirá de base para
aprimorar e promover o acesso universal
aos serviços ofertados pela Prefeitura,
em especial às pessoas socialmente
vulneráveis. “É um amplo estudo que
está nos municiando de dados valiosos.
A partir deles, vamos direcionar nossos
esforços, com maior eficiência, para
aquelas pessoas que mais precisam,
criando novas oportunidades para que
elas possam mudar sua condição de vida
e ter o apoio do município sempre que
necessário”, avalia o prefeito André
Marques.

Reinauguração do estádio municipal terá Master do
Flamengo, homenagens e entrega de uniformes

A reforma do Estádio Municipal segue
em ritmo acelerado. A equipe do
Departamento de Obras da Prefeitura
trabalha sem descanso para deixar tudo
pronto para o grande dia: em 13 de julho
a arena vai receber uma das principais
atrações da programação da Festa da
Borda 2019. O time Fla Master, formado
por ídolos veteranos do Flamengo, fará
uma exibição de gala na reinauguração
do estádio.

O ato deve contar ainda com uma série
de homenagens às pessoas que
contribuíram com o esporte da cidade e
a entrega de uniformes para os cerca de
120 alunos da escolinha de futebol de
Borda da Mata.

O Fla Master

O Fla Master é uma equipe formada
por ídolos veteranos do Flamengo, uma
das equipes de futebol mais tradicionais
do mundo, que se
dedica a jogos de
exibição pelo Brasil.
Atualmente, a
equipe é formada
por nomes como
Andrade, Cláudio
Adão, Rodinelli,
Adílio, dentre
outros.

Antes e depois

O prefeito André
Marques lembrou
em entrevista à
Rádio Ativa FM, na

última semana, a situação em
que encontrou o estádio
quando assumiu o atual
mandato: “parecia que havia
tido uma guerra, com telhado
caído,  vestiário
impossibilitado. Era uma
vergonha o município manter
naquelas condições um
cartão postal do seu
esporte”, criticou.

Desde então, muitas
melhorias já foram feitas no
estádio, mas a revitalização
completa será entregue à
população no dia 13 de julho,
em meio às comemorações da
Festa de Aniversário de 95
anos de Borda da Mata.

Máquinas atuam na melhoria de estradas
dos bairros Boa Vista e Brumado

As máquinas de
patrolamento do
Departamento de
Obras da Prefeitura de
Borda da Mata
seguem com intensa
atuação na melhoria
de vias das estradas
rurais do município.
No início de junho, os
trabalhos se
concentram nos
bairros rurais Boa
Vista e Brumado.

Os trabalhos se
estenderam, agora, às
estradas de outros
quatro bairros rurais:
Água Quente, Gaspar,
Campo e Sertãozinho. “O trabalho tem
sido bastante intenso. A gente monta
cronogramas sempre muito justos para
dar conta da grande demanda. Os
servidores trabalham sem descanso”
,conta o diretor do departamento,
Barezze Brandão.

Melhoria nas

estradas rurais
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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

pratos

executivos

Campanha de Agasalho do Cras terá banco
de doação e retirada de peças no Coreto

Na campanha ‘Inverno Amigo 2019’, as pessoas que precisarem do agasalho poderão retirá-los de
forma livre no banco que será montado no coreto da Praça Nossa Senhora do Carmo, desde

segunda-feira (10). O mesmo vale para quem tem peças para doar. É só deixar no local

A chegada do inverno é uma preocupação a mais para pessoas e
famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Nem todos
têm recursos para se proteger do frio como gostariam. Para ajudá-los a
enfrentar aquecidos a estação mais gelada do ano, o Cras Sebastiana
Marques iniciou na segunda-feira (10) mais uma campanha de agasalho,
o ‘Inverno Amigo 2019’.

 Este ano, a ação será um pouco diferente. O Cras vai montar um
banco de agasalhos no coreto da Praça Nossa Senhora do Carmo. A
retirada das peças será livre. O mesmo vale para a doação. Blusa, jaqueta,
gorro, cachecol, calça, cobertores novos ou usados podem ser deixados
no local.

 “A ideia é apostar na consciência das pessoas e permitir que aqueles
que precisam possam fazer a retirada das peças de forma prática. Nas
campanhas tradicionais, têm muitos que precisam, mas se sentem
envergonhados de fazer a retirada nos postos de distribuição”, conta
Thiago Senna, coordenador de Desenvolvimento Social da Prefeitura
de Borda da Mata.

Para o coordenador, a campanha tem três palavras-chaves:
solidariedade, amizade e consciência. “Acreditamos que este é um
formato realmente amigo, que possibilita aos moradores doar, receber e
compartilhar de uma forma muito simples e até educativa”, avalia.

Escola Diva Ribeiro dos Santos recebe
pais e alunos para Festa da Família

A Escola Municipal Diva Ribeiro dos Santos reuniu nas noites dos dias
4 e 5 de junho toda a comunidade escolar para a Festa da Família. O
evento do dia 4 foi voltado para os alunos do turno da manhã e o do dia
5 para o turno da tarde.

O evento teve apresentações musicais e teatrais. Na terça-feira, os
números foram apresentados pelos alunos do 3º, 4º e 5º ano, sob o
comando das professoras Rosilei, Rosa, Débora, Penha e Dalva.

Na quarta-feira, as performances teatrais e musicais ficaram por conta
dos alunos do Pré 1, sob a orientação das professoras Thaís e Denise; Pré
2, orientados pelas professoras Lúcia e Bárbara; 1º ano, sob o comando
das professoras Josy, Pablina e Jéssica; e 2º ano, com as professoras
Rosana, Janaína e o professor Nilton.

Além das
apresentações no
palco, os alunos
prepararam ao longo
dos últimos dias
uma série de
trabalhos especiais
para a festa. As
colagens, desenhos
e pinturas
enfeitaram extensos
murais que formaram
uma exposição e, ao
final de cada dia,
puderam ser levados pelas famílias como recordação do encontro.

O último ato da Festa da Família foi uma animada confraternização entre pais, professores e alunos, que tomaram um chá,
com achocolatado, torradas e biscoito para encerrar a noite.

Quatro atletas da escolinha de futebol da Prefeitura
são aprovados em seleção regional de novos talentos

Eles foram escolhidos entre 500 atletas da região em peneira realizada em Pouso Alegre no
dia 1º de junho. Avaliação contou com observador técnico da Red Bull Brasil. Jovens

participaram de segunda etapa de seleção em Campinas (SP)

Atletas entre 9 e 15 anos da Escolinha de Futebol da Prefeitura de
Borda da Mata participaram no sábado (01) de uma seleção regional
de novos talentos. Conhecida no meio do futebol como peneira, a
avaliação reuniu 500 jovens atletas da região, no Estádio Capitão
Nelson Massafera, no bairro São João, em Pouso Alegre.

Quatro jovens atletas de Borda da Mata passaram pela primeira
fase de seleção:

Rian Fernando,  10 anos ( Escola Municipal Francisco Souza Costa)
Mateus Mozart, 10 anos (Escola Municipal Professora Diva Ribeiro

dos Santos)
Luiz Neto, 12 anos (Escola Municipal Benedita Braga Cobra)
Fábio Henrique, 14 anos (Escola Municipal Benedita Braga Cobra)
O evento teve a participação de um renomado observador técnico,

Stephan Miralhas, da Red Bull Brasil. Para o treinador Tiago Lopes,
a escolha dos atletas confirma o excelente nível técnico que a
escolinha de futebol tem alcançado: “É uma indicação de que estamos
todos conseguindo desempenhar um bom trabalho, tanto a equipe
técnica, quanto os atletas, que conseguem se sobressair cada vez
mais com talento e disciplina”, considera.

Os quatro jovens atletas de Borda da Mata seguirão, agora, para a
avaliação técnica que ocorrerá no Centro de Treinamentos da Red
Bull Brasil, em Campinas (SP). A data da peneira ainda não foi
divulgada.

Escolinha de futebol realiza
torneio para unir pais e atletas

A escolinha de futebol
da  Pre fe i tu ra  segue
realizando uma série de
eventos .  Enquanto
a lgumas  ações  são
d i rec ionadas  para  a
prática do lazer, esporte e
melhoria do rendimento
escolar, outras têm foco
em gerar oportunidades
para a confraternização
entre os pais e os jovens
atletas.

Foi exatamente esta a
in tenção  do  even to
realizado no dia 25 de
maio .  O Campo do
Buracão  recebeu  um
torne io  an imado com
participação de cerca de
80  a t l e tas  de  duas
categorias da escolinha:
sub-11 e sub-15. O evento
fo i  a  opor tun idade
perfeita para que pais e
fami l ia res  pudessem
comparecer e apoiar os
jogadores.

Foram diversos jogos,
das 9h às 14h. Ao final da
competição, as equipes
vencedoras e os atletas
que se destacaram foram
premiados .  “Pa is  e
moradores compareceram
em peso. Foi uma grande
festa”, conta o voluntário
e  aux i l i a r  t écn ico  da
escolinha,  Luiz Rafael.

‘Pedalada do Bem’: ciclistas se
reúnem em prol do Lar Monsenhor

Pedro Cintra de Borda da Mata

 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

No domingo, 26 de maio,
ciclistas de Borda da Mata e região
se reuniram em prol de uma causa
nobre: ajudar o Lar Monsenhor
Pedro Cintra. Centenas de
esportistas, amantes das trilhas de
aventura, participaram da
‘Pedalada do Bem’. Ao final do
evento, foram arrecadados 256
pacotes de bolacha, item que
equivalia ao ingresso para
participação na pedalada.

Foram 35 quilômetros de
pedalada margeando as lindas
paisagens de Borda da Mata,
passando pelo bairro rural Bogari,
distrito do Cervo e retornando à
cidade.

Mais uma vez, os colaboradores
do asilo foram fundamentais na
organização de mais uma ação em
prol da casa de repouso.

Como conta a supervisora do
Lar, Dalva Luzia: “Foi uma
mobilização muito bonita. Como
sempre, contamos com a ajuda de
nossos colaboradores e
apoiadores. Agradecemos à nossa
técnica de enfermagem Neide
Aparecida Moreira e o nosso
enfermeiro Alessandro. Também
agradecemos ao radialista Luiz
Silva, de Tocos do Moji”.

Atenção Produtores

Rurais de Bom Repouso

Pedimos aos produtores Rurais que possuem talão de

nota que compareceram ao Setor de Agricultura para

destacar e atualizar seus talões de 2018 e 2019.

Fonte - SIAT ( Serviço Integrado de Assistência

Tributária Fiscal )

Já está no site do Município de Bom Repouso o link

referente a notas eletrônicas.

Site - www.bomrepouso.mg.gov.br

Informe - Alfrânio Santos.
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Secretaria Municipal de Saúde de Senador
José Bento ganha mais dois veículos

A Secretaria Municipal de Saúde de
Senador José Bento conquistou mais
dois veículos que irão auxiliar de forma
direta nos trabalhos da pasta como nas
visitas domiciliares pelas equipes de
médicos e enfermeiros, nas atividades
do NASF, da UBS e do ESF, além de
servirem para transporte de pacientes
para onde houver necessidade.

O Prefeito Fernando Fernandes e o
Secretário de Saúde, Natan Souza
disseram que o momento é de gratidão e
agradecem o Deputado Dimas Fabiano
pela a emenda parlamentar destinada ao
município e a Andreia Inácio pela
indicação e atenção com a cidade.
“Nosso muito obrigado” diz o Prefeito
Fernando.

Os carros

da

Secretaria

de Saúde

Secretaria de Saúde de Senador José Bento promove
Campanha para conseguir Cadeiras de Rodas

para o Hospital Regional de Pouso Alegre
A Secretaria de Saúde de Senador José Bento, na pessoa do

Secretário de Saúde Natan Souza que em visitas constantes no
Hospital Regional das Clínicas Samuel Libânio, viu a realidade do
Hospital com faltas de Cadeiras de Rodas para atender seus
pacientes, necessitados para locomoção no Hospital Regional. 

Diante disso, o Secretário pede a mobilização da População
Bentense que se conscientizem e depositem embalagens vazias
(cartelas) de Remédios nos pontos estratégicos, que são na Recepção
da UBS e na FARMÁCIA POPULAR e na ZONA RURAL entreguem
as Agentes do ESF no dia da visita Domiciliar Mensal.

O Hospital Regional das Clinicas Samuel Libânio agradece a
Secretaria de Saúde de Senador José Bento e toda População
Bentense.

O Secretário de Saúde Natan comunica que, em breve, em parceria
com o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, realizará no município
uma nova campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e
lençóis de solteiro para o Hospital Regional.

O
Secretario só
e s t á
a c e r t a n d o
detalhes com
a
DIRETORIA
do Hospital
para dar
início a
C a m p a n h a ,
que conta
com total
apoio do
Prefeito Fernando
Fernandes.

Senador José Bento sedia rodada da Taça
EPTV de Futsal pela primeira vez na história

No dia 20 de
maio, Senador
José Bento sediou
pela primeira vez
em sua história
uma rodada da
Taça EPTV de
Futsal. Sidnei
Oliveira, agradece
o Prefeito
Fernando pelo
apoio ao esporte,
e a todos que
e s t i v e r a m
envolvidos direta
e indiretamente
neste grande
evento. “Obrigado
também as
equipes de
I p u i ú n a
(Fernando) e
G r ê m i o
Desportivo Pouso
Alegre Sub 13
( R i c a r d i n h o /
Toninho), pela
presença nos
j o g o s
preliminares”, diz
Sidnei Oliveira.
“Foi uma noite
festiva para os
munícipes e eu
que agradeço a
todos os
envolvidos por
esta participação
na Taça EPTV”,
conclui o Prefeito
Fernando.

Confira as atrações confirmadas
para a Festa da Borda 2019:

Os preparativos para a festa que marca
as comemorações da emancipação
político-administrativa de Borda da
Mata estão em ritmo acelerado. O evento
de 2019 promete muitos tons, cores e
alegria no palco que será montado na
praça central da cidade para o evento
que ocorre entre os dias 12 e 16 de julho.

A programação musical é eclética: tem

grandes nomes da música nacional e
estilos para todos os gostos: pagode,
raggae, sertanejo e eletrônico vão dar
os muitos tons da celebração do
aniversário de 95 anos de Borda da Mata.

Confira as seis atrações confirmadas
e acompanhe as mídias oficiais da
Prefeitura para ficar por dentro de todos
os detalhes da festa:

Saúde conclui campanha regular de
vacinação contra a gripe e estende

imunização a todos os grupos
A Secretaria Municipal de Saúde de

Borda da Mata concluiu a campanha
regular de vacinação contra a gripe. A
partir de agora, as doses contra o vírus
Influenza antes disponíveis apenas
para grupos prioritários, serão
aplicadas em todas as faixas etárias
entre os moradores do município,
enquanto durarem os estoques.

A Campanha Nacional de Vacinação
contra a Gripe é direcionada a grupos
prioritários: crianças de 6 meses até
seis anos incompletos, idosos maiores
de 60 anos,  gestantes, puérperas (até
45 dias após o parto), professores das
redes públicas e privadas de ensino,
profissionais de saúde e pessoas com
doenças crônicas.

Após a conclusão da campanha
regular, o Ministério da Saúde libera
as doses restantes para todas as faixas
etárias da população até o final dos
estoques. A medida é uma forma de

evitar desperdício de vacina. Ainda
assim, os grupos prioritários seguem
com precedência sobre os demais
grupos da população.

Quem deseja tomar a dose contra a
gripe deve se dirigir à Unidade Básica
de Sáude Monsenhor Pedro Cintra, de
segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30.
Lembrando que a aplicação da vacina
seguirá até acabar o estoque.

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

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
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Rede Municipal de Educação de Tocos do Moji realiza Semana da Família nas Escolas Municipais
Aconteceu de 06 a 11 de junho, nas escolas

Municipais de Tocos do Moji, a “Semana da
Família”.

Com diversas programações, a semana foi muito
importante. Foram realizadas diversas palestras,
atividades com os alunos e seus familiares. A
participação da comunidade escolar contribuiu
muito para o desenvolvimento do Projeto. Ao longo
da semana, pais e familiares participaram de
gincanas, piqueniques, atividades em sala com os
alunos.

O Departamento Municipal de Educação
parabeniza e agradece a todos os envolvidos no
Projeto, Professores, Alunos, Palestrantes,
Coordenadoras, Secretárias, Auxiliares, Motoristas
e Familiares.

A participação da Família na vida escolar do Aluno
é de suma importância para a Educação, valorizamos
a participação de todos, reafirmando o compromisso
de um Ensino eficiente e de qualidade.

Equipe do Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji.

O sucesso nasce do querer, da determinação e
persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não
atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

mínimo fará coisas admiráveis.
José de Alencar
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Polícia Militar em Borda da Mata
recebe Viatura Policial nova

Na manhã da sexta-feira do dia 31/05/2019, ocorreu a solenidade de entrega à
Polícia Militar em Borda da Mata de uma nova Viatura Policial, adquirida através de
emenda parlamentar pelo Deputado Federal Gilberto Abramo, representado na
ocasião por seu assessor, Sr. Harley Fabiany, natural de  Borda da Mata.

Além da presença do Comandante do 4º Pelotão em Borda da Mata, 2º Ten
Guilherme Lagos Chaves, o evento também foi prestigiado pelo Comandante da 81ª
Cia, Maj PM Oldair Aparecido de Freitas, o qual dentre diversos outros municípios
também tem sob seu comando o município de Borda da Mata.

Também estiveram presentes no evento, representantes dos poderes Legislativo
e Executivo Municipal, bem como Polícia Civil, CONSEP, Associação de Moradores
do Distrito do Cervo, diretoras de escolas, representante da imprensa local – Gráfica
e Jornal Tribuna Popular, instituições religiosas, dentre outros.

Na solenidade houve a entrega simbólica das chaves da viatura de prefixo 28370,
que passará a ser empregada imediatamente nas atividades de policiamento
ostensivo na fração.

O Comandante do 4º Pelotão PM fez uso da palavra, momento em que reforçou o
compromisso da Polícia Militar em prestar um serviço de qualidade no município,
bem como a importância do recebimento da nova viatura. Também dispensou os
sinceros agradecimentos na pessoa do Sr. Harley Fabiany, ao Deputado Federal
Gilberto Abramo pelo apoio nessa aquisição e por agraciar Borda da Mata com a
viatura. 

Cidadãos são presos por porte
maconha em Borda da Mata

Durante policiamento preventivo pela cidade, a equipe de serviço recebeu diversas
denúncias que usuários de drogas estariam se deslocando para o local conhecido
como “Morro do Urubu” para fazer consumo de entorpecentes; de posse das
informações, a equipe deslocou até o local, e já na Rua Duque de Caxias a equipe
deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, os quais foram abordados e após
a busca pessoal foi encontrado 02 buchas de maconha. Os abordados informaram
para os militares que ambos iriam fazer uso dos entorpecentes. Diante do ocorrido,
os cidadãos foram conduzidos presos até o quartel PM para as devidas providências.

Veículo é removido por
licenciamento em atraso

Durante blitz de transito abordamos o veículo descrito e ao solicitar os documentos
de porte obrigatório o condutor apresentou CNH e informou que o CRLV não havia
chegado, porém em consulta ao sistema informatizado pelos militares, identificou-
se que o último exercício do veículo era 2017. Diante de tal constatação, foi tomada
a medida administrativa conforme o CTB, sendo o veículo removido e lavrado o
devido AIT.
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Vigiágua (Monitoramento da água
para Consumo humano)

Bom Repouso
Você sabia que a Vigilância em Saúde

realiza esse tipo de trabalho em nosso
município?

O programa Nacional de Vigilância da
Qualidade da Água para Consumo
Humano (Vigiágua), estruturado a partir
dos princípios do SUS, desempenha um
papel importante para garantir a
qualidade e segurança da água para o
consumo humano.

São realizados mensalmente em nosso
município a coleta em 5 pontos
diferentes para análise físico-químico
com bolsa plástica descartável.

A confiabilidade dos resultados
depende do procedimento adequado de
coleta e transporte das amostras.

No final do mês de maio foi adquirido
2 aparelhos para análise de Cloro e
Turbidez da água (Turbidímetro e
Colorímetro) que serão realizados toda
semana em pontos diferentes da cidade.

Através dessas análises deixaremos a
população de Bom Repouso informada
sobre os parâmetros da água.

Secretaria Municipal de Saúde de Bom
Repouso.

Aparelhos para análise de Cloro e Turbidez da água (Turbidímetro e Colorímetro)

Cerimônia de entrega da Viatura
nova para PM de Bom Repouso

A Polícia Militar de
Bom Repouso
recebeu mais uma
Viatura. Na cerimônia
de entrega na cidade
estiveram presentes:
Tenente Coronel PM
Robison de Andrade
Santos - 59º Batalhão
da Policia Militar
situado em Extrema;
2º Tenente PM Vitor
Silvério Gandra
Machado -
Comandante do 2º
pelotão da 149º cia
PM de Cambui;

Alex Luís de
Andrade - 3º
Sargento PM
Comandante do
Destacamento PM
de Bom Repouso;
Prefeito Municipal
Messias Crispim
B r a n d ã o ;
V e r e a d o r e s ,
Secretários de Governo e Policiais Militares.

“Gostaria de agradecer a todos os envolvidos para que Nossa cidade fosse beneficiada com essa Viatura melhorando nossa
segurança. Ao Ex-Deputado Caio Nárcio pela indicação, sabemos que não mede esforços para sempre ajudar nosso município.

Assim seguimos unidos pensando sempre no bem da população,” disse o Prefeito Messias Crispim Brandão.

77777

Entrega da Viatura em Bom Repouso

Atenção proprietários de Cães
e Gatos de Bom Repouso!!!

A Secretaria Municipal  de Saúde e a
Vigilância Sanitária informam:  Do dia 24
de junho à 15 de julho a equipe da
Vigilância Sanitária estará em pontos
estratégicos para a vacinação
ANTIRRÁBICA.

Os Agentes Comunitários de Saúde
irão entregar nas residências avisos
referentes ao dia que a equipe estará em
cada setor.

A Vigilância Sanitária pede que fiquem
atentos quanto as datas e não deixem
de levar seus animais para vacinação.
Eles agradecem pelo cuidado e a sua
saúde também.

Confira o Calendário:
BORGES, CAMPESTRE E MUQUÉM

- 24/06
BRANDÕES DE BAIXO - 25/06
PITANGUEIRAS, BENTOS  E

CAPOEIRA DA ONÇA - 26/06
ARAÚJOS I E II E ÁGUA BRANCA -

27/06
CHAPADA, TRÊS BARRAS E

GARCIAS - 28/06
FRAUZINOS, CAMPO ALEGRE E

ALTO DA SERRA - 01/07
PONTE NOVA, BOA VEREDA DE

CIMA - 02/07
CANTUÁRIOS - 03/07
CAETANOS - 04/07
RODRIGUES - 05/07

MARQUES E DAMÁZIOS - 08/07
BRANDÕES DE CIMA - 09/07
PRAÇA JOÃO DE SOUZA, PRAÇA

CEL. ANANIAS DE ANDRADE E VILA
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 10/07

RUA ALVORADA E VILA STA.
BÁRBARA- 11/07

VILA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS - 12/07

PRÓXIMO A CASA DO ZÉ POLA,
VILA DOS BAIANOS E RUA LEÃO XIII
- 15/07.

Noite cheia de graças e bênçãos na
troca dos Coordenadores da Pastoral

Familiar na Paróquia de Bom Repouso
Com ilustres presenças dos Padres Carlos e João Hélio que tanto

contribuiu com nossa comunidade de Bom Repouso, ocorreu a despedida
dos coordenadores Luciana e Guigui que durante dois anos conduziram
com dedicação e amor a Pastoral Familiar.

Também foram apresentados oficialmente os novos coordenadores,
Gilene e Fabiano.

Fonte - Paróquia de São Sebastião e São Roque de Bom Repouso.
Imagens - @AndreiaeLuciano.

Novos

Coordenadores

da Pastoral

Familiar

Estudantes e professores de Borda da Mata recebem
prêmios da 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática

Estudantes e professores da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra receberam no dia 3 de junho, em Pouso Alegre,
as medalhas e prêmios conquistados na 14ª Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, a
edição 2018 da OBMEP.

A aluna Lenisa Maria da Costa de Sousa recebeu a medalha
de ouro e os professores Luiz Gustavo Alves Silva e Flávia
Barbosa Pereira receberam diplomas e livros. A estudante
Larissa Fernanda Silva, que conquistou medalha de prata,
foi representada pela professora Flávia Barbosa.

A cerimônia de entrega dos prêmios ocorreu na Câmara
Municipal de Pouso Alegre, onde foram reunidos professores
e alunos de escolas públicas e privadas de toda a região para
a entrega dos prêmios.

Participaram desta etapa 19 cidades da região, que representaram 35 escolas entre as públicas e particulares. As
cidades participantes foram: Albertina, Borda da Mata,
Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Cambuí, Careaçu,
Congonhal. Extrema, Heliodora, Itapeva, Jacutinga, Monte
Sião, Munhoz, Ouro Fino, Pouso Alegre, Santa Rita do
Sapucaí, Senador Amaral, Silvianópolis e Toledo.

Sobre a OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas - OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas
públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto
Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o
apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e
promovida com recursos do Ministério da Educação e do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações – MCTIC.
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua

Oliveira

CRO/MG 35388
Clínica geral e estética

(restaurações, próteses, clareamento
dental, tratamento gengival, piercing,

cirurgias)
       Drª. Gilmara de Jesus Paiva

Soares

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº
35- (Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 –
 Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário:

3445-2223

Equipes do ESF de Bom Repouso realiza evento em parceria com escolas
e Polícia Militar sobre o “Maio Amarelo, no trânsito o sentido é a vida”

Nos dias 23, 24 e 28 de Maio, as Equipes da ESF de
Bom Repouso juntamente com a parceria das Escolas
Municipal e Estadual e Polícia Militar, promoveram o
Programa de Saúde na Escola e a Mobilização com o
Tema: MAIO AMARELO, NO TRÂNSITO O
SENTIDO É A VIDA!

Nos dias 23 e 24 foram ministradas palestras nas
escolas pelo Sargento Pedro e teve como objetivo
conscientizar os alunos quanto aos riscos existentes
no trânsito. No dia 28, os alunos das escolas saíram
em passeata com faixas e cartazes com objetivo de
conscientizar a população quanto ao tema abordado.
O ponto de encontro das escolas foi na Praça Coronel
Ananias de Andrade e teve orientações do Sargento
Oliveira e encerramento do evento.

A Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação da
ESF agradece a Escola Municipal Prefeito Atilio da
Silva Brandão, Escola Estadual Coronel Ananias de
Andrade e ao Destacamento de Polícia Militar pela
colaboração e parceria para que este evento
acontecesse.

Secretaria de Saúde de Bom Repouso.

Amizade FC vence o Campeonato de Futebol de Bom Repouso
A equipe Amizade FC venceu o Campeonato de

Futebol de Bom Repouso realizado no Estádio
Municipal. O vice campeonato ficou o time Bad boys
FC. O artilheiro da competição foi Leonardo Souza e o
Goleiro menos vazado, Gabriel Andrade.

 A Responsável pelo Departamento Municipal de
Esporte, Talita diz: “Gostaria primeiramente agradecer
a Deus pela força diária para que tudo corresse bem.
Aos nossos amigos do esporte, aos vereadores que
sempre estão nos prestigiando, as equipes que fizeram
desse campeonato um dos melhores. A todas sem
exceções. As equipes finalistas os meus parabéns.
Vocês foram excepcionais. Final digna de campeões.

E não poderíamos deixar de agradecer aos
torcedores que prestigiaram nosso campeonato e as
nossas crianças pelo º campeonato juvenil de Bom
repouso”.

Feira de domingo em Bom Repouso
 passa a funcionar em novo local

Desde o dia 02 de Junho, a Feira
dominical de Bom Repouso está
funcionando em novo local: Rua Joaquim
Felipe da Silva, na rua da Câmara
Municipal. E para melhor atender a
população e os feirantes, a Câmara der
Vereadores abrirá no horário de
funcionamento da feira, deixando os
banheiros à disposição da população,
até que fique pronta a construção dos
novos banheiros.

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG


