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Tocos do Moji completa calçamento da cidade a
divisa do Município  de Bom Repouso num
investimento de mais de um milhão e meio de reais

Calçamento entre Sertão da Bernardina a divisa de Bom Repouso
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Prefeitura de Borda da Mata
investe  um milhão de reais  em
pavimentação com recursos próprios

Rua asfaltada em Borda da Mata
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turístico em ambiente web para o

município de Bom Repouso

Mapa Turístico em Ambiente WEB do Município de Bom Repouso
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Natal Iluminado em Bom Repouso
premiará as três casas mais
enfeitadas no Município
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Secretaria de Senador José Bento
realiza mais de 400 exames
de prevenção nos meses:

Outubro Rosa e Novembro Azul

Foram 430 exames no total
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da Mata tem sua estrutura

reforçada e sua frota renovada

Frota atual da Saúde Pública de Borda da Mata
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completa oito anos atuando no município
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Mês                           Dia
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De repente as diferenças desaparecem e o mundo todo
se confraterniza num enorme abraço, num só desejo de

Paz. É o milagre do Natal. Feliz Natal para todos!
São os votos da:

Mais um ano chega ao fim.
É tempo de fazer um balanço

 de tudo o que aconteceu.
É tempo de transformarmos:

Os momentos bons em novas energias,
entusiasmo e principalmente esperança de que

todos os nossos sonhos
 vão se realizar!

Os momentos maus em um lembrete para não
cometermos novamente os mesmos erros no ano

que vem.
Os momentos difíceis serem peças fundamentais
de que tudo na vida passa e que esses momentos

no futuro nos ajudem a
ter momentos felizes.

É tempo de agradecermos a
 Deus por todos os momentos

 felizes que tivemos!
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

Messias Crispim Brandão
Prefeito de Bom Repouso

Hélio José de Andrade
Vice-prefeito de Bom Repouso

Sugestões de presentes para o Natal: Para seu inimigo, perdão. Para

um oponente, tolerância. Para um amigo, seu coração. Para um

cliente, serviço. Para tudo, caridade. Para toda criança, um exemplo

bom. Para você, respeito. Feliz Natal e Próspero Ano Novo, são os
votos de Fernando Fernandes, prefeito de
Senador José Bento, a todos Bentenses.

Há mais, muito mais, para o Natal do que luz de
vela e alegria; É o espírito de doce amizade que
brilha todo o ano. É consideração e bondade, é a
esperança renascida novamente, para paz, para
entendimento, e para benevolência dos homens.

Feliz Natal e Próspero Ano a todos
tocosmojienses!!!

Toninho Rodrigues – Prefeito
Zé Armando  - Vice- Prefeito

Primeira Igreja Batista em Borda da Mata
completa oito anos atuando no município

No ano de 2007 Missionários Batistas
Americanos trabalhavam em conjunto
com Missionários Batistas aqui do
Brasil para levar a Palavra de Deus as
pessoas.

O Objetivo era levar os ensinamentos
Bíblicos para que as pessoas
reconhecessem Jesus Cristo como
Salvador e Senhor e com isso houvesse
uma conversão genuína e verdadeira.

O segundo objetivo era de conduzir
esse povo e contando com a prontidão
em servir a Deus o irmão Valdivino e sua
Esposa Norma cedem um pequeno salão
em sua casa para que se iniciasse as
reuniões de ensino e pregação da
Palavra de Deus.

O trabalho contava com a liderança
do Pastor Genevaldo e com o apoio dos
Irmãos Hélvio e sua esposa Fabiana e
também das irmãs Alessandra e Sandra
todos membros da Primeira Igreja Batista
em Pouso Alegre.

Ainda no ano de 2007 a Congregação
ganha corpo e no dia 7 de Novembro de
2007 em um culto Solene  inicia-se os
trabalhos em um novo Prédio localizado
na Avenida Wilson Megale, 609, centro
e também a Posse do Casal de
Missionários Hélvio e Fabiana.

Com as bençãos de Deus o trabalho
foi crescendo e foi assim que no ano de
2012 o Missionário Hélvio junto com
todos os membros da Congregação
entendem que chegara o momento de se
tornarem a Primeira Igreja Batista em

Borda da Mata.
Decidido em votação a Congregação

envia um pedido a Igreja Mãe ( Primeira
Igreja Batista em Pouso Alegre ) que
aceita o pedido e dando total apoio.

E assim no dia 8 de Dezembro de 2012
aconteceu o Concílio Examinador e
também a Posse do Missionário Hélvio
como Pastor Titular da Primeira Igreja
Batista em Borda da Mata.

Com a saída do Pastor Hélvio
seguindo na vontade de Deus em
Dezembro de 2015, o Pastor Rodrigo
Samuel Duarte assume a Primeira Igreja
Batista em Borda da Mata iniciando um
novo ciclo, dando continuidade na obra
de Deus em um ministério frutífero e
eficaz no ensino e prática da San
Doutrina.

A Igreja cresceu muito em número e
também em conhecimento com todo
apoio Teológico do Pastor Rodrigo
Samuel Duarte.

Em Março de 2019, o Pastor Rodrigo
Samuel Duarte entende que seu tempo
na Igreja como Pastor Titular é
chegado e precisa atender o
chamado de Deus para Pastorear
a Primeira Igreja Batista em Itapira.

A Associação Batista do Sul de
Minas Gerais solicita ao Pastor
Rodrigo que aceite o convite para
permanecer como Pastor Interino
e que se trabalhe com a Igreja a
sucessão Pastoral para o
acompanhamento do próximo

Pastor.
Foi aí que debaixo de oração o Bacharel

em Teologia William Maia da Silva foi
designado juntamente com sua Esposa
Patrícia Maia para estarem atuando na
Primeira Igreja Batista em Borda da Mata
no ensino da Palavra de Deus e no
Pastoreio de todos os membros em todo
este ano de 2020.

Com o pedido de Concílio feito pela
Primeira Igreja Batista em Itapira e com
o convite ao ministério Pastoral feito
pela Primeira Igreja Batista em Borda da
Mata, o Bacharel em Teologia William
Maia assumirá a Igreja assim que
ordenado.

“Acredito que a Primeira Igreja Batista
em Borda da Mata é do coração de Deus
e não vou medir esforços para cumprir a
vontade do Senhor nesta cidade” diz o
Bacharel em Teologia William Maia da
Silva.

Grandes coisas fez o Senhor por nós,
pelas quais estamos alegres.

Salmos 126:3

Prefeitura de Borda da Mata recupera
credibilidade com fornecedores e
moderniza setor de Arrecadação

A Administração 2017/2020 colocou
entre suas prioridades a execução de um
projeto de modernização do setor
Arrecadação, Fiscalização e
Atendimento ao Público, a fim de
melhorar o setor de atendimento ao
contribuinte. Além disso, organizar e
reestruturar os procedimentos
desenvolvidos pelo setor, atualizar e
adequar a legislação municipal com as
leis federais e as decisões dos tribunais
superiores, capacitar os servidores para

aplicação da legislação vigente e na
execução das rotinas do setor e otimizar
a arrecadação tributária municipal para
a execução dos projetos prioritários para
a comunidade. Tudo isso refletiu na
organização, desburocratização e
agilidade dos serviços prestados pela
Prefeitura. Outro destaque é o
compromisso do salário pago em dia.
Cerca de 600 servidores têm a certeza de
que, sempre, no último dia útil do mês, o
salário está na conta.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

O Natal representa esperança pois Cristo
nasceu para iluminar nossas vidas.
Um feliz e abençoado Natal a todos!

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

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

Natal não é uma estação. É um sentimento. É época
de festas, amor, decoração e muita alegria.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

 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

Há mais, muito mais para o Natal do que luz de vela e alegria. É o espírito da
doce amizade que brilha o ano todo. É consideração e bondade, é a esperança

renascida novamente para promover a paz, o entendimento e a
benevolência entre os homens de boa vontade.

Vamos comemorar o nascimento de Jesus.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

“Feliz Natal a todos os nossos amigos e clientes.
Você faz esse negócio crescer a cada dia.

Esperamos estar sempre juntos e desejar a você
muitas vezes mais Felicidade.”
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Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos
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Boas Festas
e Feliz 2021!!!

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Feliz Natal e Próspero
Ano Novo!!!

Estudante do IFsuldeminas –
Campus Inconfidentes cria mapa
turístico em ambiente web para o

município de Bom Repouso
O estudante de Engenharia de

Agrimensura e Cartográfica Suendder
Andrade Silva Rodrigues do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas - Campus
Inconfidentes, realizou em seu Trabalho
de Conclusão de Curso um Mapa
Turístico em Ambiente WEB para o
Município de Bom Repouso, orientado
pelo professor Dr. Angelo Marcos
Santos Oliveira, com o intuito de auxiliar
os turistas na visitação das atrações no
território municipal. O Mapa WEB é
interativo e utiliza a própria ferramenta
de mapa do smartphone para
disponibilizar a identificação,
localização, imagens e detalhes dos
percursos e trilhas dos atrativos
naturais e socioeconômicos do
município. Foram catalogadas 17

cachoeiras, 9 pedras, 27 Igrejas dos
bairros rurais, muitas delas foram
construídas pelo Padre Antônio
Marques Ferreira, entre outros pontos,
totalizando 75 locais de interesses
turísticos.

Em duas semanas Suendder percorreu
mais de 150 quilômetros nas estradas
municipais e trilhas para chegar nos
atrativos turísticos. Os usuários
poderão acessar o Mapa Web Turístico
de Bom Repouso/MG a partir do link:

ht tps: / /s i tes .google.com/view/
mapaturisticobomrepouso/

Para maiores informações entrar em
contato com o desenvolvedor do Mapa
Turístico em Ambiente WEB do
Município de Bom Repouso/MG
através do email:
suendderananias@gmail.com

Departamento de Turismo de Bom
Repouso realiza concurso de

melhor Morango do Município

O Departamento de Turismo de Bom
Repouso está realizando neste mês de
dezembro o concurso para escolher o
melhor Morango do Município. Serão
no total  R$3.500,00 de prêmios, sendo

que o primeiro ganhará R$2.000,00, o
segundo R$1.000,00 e o terceiro,
R$500,00. Para participar é necessário
fazer a inscrição no Departamento de
Turismo.

Festival do Morango em Bom Repouso
sorteará vários prêmios aos Produtores Rurais

O Produtor Rural do Município de Bom Repouso
que emite nota fiscal de venda de morango, batata,
gado ou outras culturas agrícolas, podem retirar seu
cupom no Departamento de Agricultura para concorrer
a  prêmios no dia 12 de Dezembro.

A cada R$ 5.000,00 em nota emitida, no ano de 2020,
ele tem direito a um cupom. Sendo limitado o número
máximo de 20 cupons por produtor.

Vejas as vantagens para o Produtor de emitir  Nota
Fiscal:

- Para emitir nota o produtor necessita do Cartão de
Produtor Rural;

-O cartão de produtor é o documento que
acompanha o produtor até sua aposentadoria;

-A nota fiscal é o documento que comprova que o
produtor planta e colhe, juntamente com as notas de
compra de insumos, que serão necessárias para a
aposentadoria;

-Se o produtor sofrer acidente de trabalho tem direito
ao auxílio doença;

-Direito ao auxílio maternidade para as mulheres que
estão no cartão com seu esposo ou até mesmo como
titular do cartão;

-Chance de concorrer a vários prêmios no final do
ano;

-Ter documentos em dia, dando dignidade ao produtor;
-Até 128.500,00 de nota ao ano não gera custos para o pequeno produtor;
- Se tiver dois produtores no cartão esse valor dobra;
É importante fazer a sua parte para ajudar a prefeitura manter em melhores condições as estradas e aumentando

a arrecadação futuramente pode  ter uma patrulha rural para dar mais segurança as  lavouras, manter um engenheiro
ou técnico para assistência nas lavouras, etc.

Bom Repouso é  habilitado no ICMS Turismo
Durante esses últimos quatro  anos

estive a frente do Departamento de
Turismo de nossa cidade e foram
inúmeras as conquistas.

Uma delas, sempre estar em dia com
as documentações, reuniões do
conselho  e usando devidamente o
dinheiro destinado ao setor.

Fomos avaliados e alcançamos a nota
máxima “ 10 “ com o apoio do CIRCUITO
SERRAS VERDES, parceiro esse de
suma importância para nós e o COMTUR
sempre presente nas decisões.

Construímos juntos  uma parceria de
amizade e companheirismo.

Realizamos obras maravilhosa como:
construção mirante ( ainda em
andamento) reforma dos portais, placas
de sinalizações, revitalização de praças
e do lago além de outras.

O agradecimento é a certeza de que

estamos no caminho certo, pois o
trabalho é infinito mais a gratidão vem
no dia a dia.

Talita Bertolacini
Diretora do Departamento de Turismo

Natal Iluminado em Bom Repouso premiará
as três casas mais enfeitadas no Município

O Natal Iluminado este ano em Bom Repouso
mais uma vez premiará as três casas mais bem

enfeitadas no município. Durante o mês de
Dezembro, o Departamento de Turismo, através de

uma comissão, vai visitar as casas para depois
escolher as ganhadoras. A Diretora do

Departamento, Talita Bertolacini diz que a magia
do Natal nos faz sentir um amor profundo  e pede

“Ilumine sua casa e concorra as premiações”.

Saúde em Borda da Mata realiza trabalho essencial
com pessoas com transtornos mentais, incluindo as

enfermidades ao uso de substâncias como álcool e drogas
Com o CAPS implantado, o

Centro de Atenção Psicossocial
de Borda da Mata vai operar com
uma equipe de saúde voltada para
oferecer atendimento
especial izado com o
acompanhamento clínico e a
reinserção social dos usuários,
pelo acesso ao trabalho, lazer,
exercício dos direitos civis e
fortalecimento dos laços familiares
e comunitários.

F E L I Z  2 0 2 1

Transporte Escolar em Borda da Mata
A frota para o transporte de alunos da Rede Municipal de Educação recebe atenção especial e está de acordo com todas

as recomendações de segurança. São 13 veículos a serviço da Educação e mais 4 vans já estão compradas.

Que aquela magia guardada durante todo o ano venha presente nos corações
daqueles que festejam o amor. Que não apenas seja uma comemoração, mas

um início para uma nova geração. O Natal simboliza nova vida.  Pois nele
comemoramos o nascimento do Homem que modificou a nossa maneira de ver

o mundo, trazendo-nos amor e esperança. Que neste Natal sejam
confraternizados todos os desejos de um mundo melhor. Que todos

estabeleçam um novo vigor de humanidade. E que nada seja mais forte do que
a união daqueles que brindam

 o afeto entre eles.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

São os votos da Câmara  Municipal de
 Borda da Mata à todos os bordamatenses.

“De nada adianta o Cristo nascer mil vezes em
Belém se ele não nasce no coração do homem

também.””””” (V.M. Samael Aun Weor)
Feliz Natal!!!

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
de pagamento.

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Obrigado por confiar em nossos produtos. Nós aqui

trabalhamos sempre pensando no melhor para você,

 e nesta data tão especial, queremos agradecer você nosso

cliente especial. Um Feliz Natal e Próspero Ano

 Novo a todos os nossos clientes!!!
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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

No mundo empresarial aprendemos que o otimismo
é a base do sucesso, então, comece o Ano Novo
com otimismo e motivação, encare-o como uma

meta, um objetivo a ser cumprido, acredite, tudo o
que você desejar pode se tornar realidade

nesse ano que está chegando.”
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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Polícia Militar recupera veículo
furtado no bairro São Benedito

No dia 26 de Novembro, durante patrulhamento no bairro São Benedito, a Polícia
Militar recebeu informações de populares que havia um veículo aparentemente
abandonado nas proximidades. De posse das informações, a equipe policial localizou
um veículo VW/GOL, o qual estava com aspecto de ter sido abandonado
recentemente, bem como o miolo da ignição danificado por um utensílio metálico.
Em consulta aos sistemas informatizados, foi constatado que o veículo havia sido
furtado no mesmo dia no período da madrugada no município de Jacutinga/MG.
Diante do fato, foi feito contato com a Polícia Militar em Jacutinga para que fosse
informado à vitima sobre a recuperação do veículo para posterior restituição ao
proprietário, e o veículo foi encaminhado ao pátio credenciado.

Polícia Militar prende motorista
 por embriaguez ao volante no

bairro Nossa Senhora de Fátima
No dia 29 de Novembro, após diversas ligações denunciando que um condutor

estaria dirigindo um veículo aparentemente embriagado, a equipe policial deslocou
até o bairro Nossa Senhora de Fátima, onde deparou com um veículo FIAT/FIORINO
próximo à uma rotatória, com as duas rodas dianteiras danificadas. O condutor ao
perceber a presença da Polícia Militar, tentou sair do local, contudo foi abordado,
sendo constatados diversos sinais de embriaguez alcoólica no mesmo. Diante do
fato, o veículo foi removido e o condutor foi encaminhado ao pronto atendimento
médico e posteriormente para Delegacia de Polícia Civil para providências diversas.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
 MILITAR EM BORDA DA MATA:

190 ou (35) 99829-1493

Tocos do Moji completa calçamento da cidade  a divisa do Município de
Bom Repouso num investimento de mais de um milhão e meio de reais

O município de Tocos do Moji já
tinha feito o calçamento que liga  a
Sede ao Distr i to  do Sertão da
Bernardina, agora no mês de novembro,
a Prefeitura finalizou a pavimentação
do Distrito Sertão da Bernardino até a
divisa com o Município de Bom
Repouso,  numa extensão de três
quilômetros, onde foram colocados
21.000  metros quadrados de piso
intertravado, 7.000 metros lineares de
meio fio e 1.050 metros cúbicos de
areia, num investimento de mais de um
milhão e meio de reais, sendo 90% de
recursos próprios e 10% de recursos
de emenda parlamentar  do ex-
deputado Thiago Ulisses.  “É com
imensa satisfação que entrego essa
obra a população e agradeço ao ex-
deputado Thiago Ulisses e a Câmara
Municipal pelo apoio. Muito obrigado
a todos”, diz o Prefeito Toninho
Rodrigues.

90% dessa obra foi feita com recursos próprios

Quase um milhão e meio de reais
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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.

Há mais, muito mais para o Natal do que luz de vela e alegria. É o espírito da doce amizade
que brilha o ano todo. É consideração e bondade, é a esperança renascida novamente para
promover a paz, o entendimento e a benevolência entre os homens de boa vontade. Vamos

comemorar o nascimento de Jesus.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

Praças de Senador José Bento
recebem enfeites de Natal

A Secretária de Cultura de Senador
José Bento, Fabiana Couto junto com
o Prefeito Fernando Fernandes deram
início as decorações das praças, no
início do mês e as Praças receberam
enfeites e luzes lindas, trazendo para
toda população o verdadeiro espírito
do Natal.

“Que a estrela principal do Natal,
Jesus Cristo, seja uma luz a brilhar
sempre na vida daqueles que o
buscam. Natal é o nascimento de Cristo.
Ano Novo é o nascimento de uma nova
esperança. Que a fé em Jesus mantenha
o Natal sempre vivo”, diz o Prefeito
Fernando.

No Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência, Cras de Senador José

Bento relembra o “Projeto de
Inclusão Social Conviver - com

amor tudo se transforma”

No dia 03 de dezembro é o  Dia
Internacional da Pessoa com
Deficiência.

“Amar, respeitar e incluir é o nosso
objetivo. Estes são nossos amados
Integrantes do “Projeto de Inclusão
Social Conviver - com amor tudo se
transforma”, diz  a Assistente Social,
Ivanilda Silva.

“Quanta saudade aqui no coração, ao
olhar o amor com que esse projeto se
mostra para quebrar tabus e

preconceitos. O amor com que se
promove cada atividade, cada oficina,
esse olhar de amor, carinho, respeito e
muita união é para mostrar que tudo
aquilo em que não se acredita, se você
colocar amor ele pode acontecer. Projeto
Conviver, quanta saudade de cada
aluno, a dedicação ao realizar qualquer
atividade. Vocês são vencedores. Amor
que tudo transforma. Saudade que não
quer calar”, diz a Técnica de
Enfermagem, Irene Ferreira.

F u n c i o n á r i o s  d a  S a ú d e  d e  S e n a d o r
J o s é  B e n t o  g a n h a m  n o v o s  u n i f o r m e s
Com apoio do

Prefeito Fernando
Fernandes o
Secretário de Saúde
de Senador José
Bento Natan Souza
segue com
melhorias na área da
Saúde e  no dia 04 de
dezembro realizou
entrega de novos
Uniformes a todos
Funcionários da área
Saúde. Homens são
uniformes com gola
Polo. Mulheres são
uniformes com gola
V.

O Secretário afirma
que a equipe
necessitava de
uniformes novos e
mais confortáveis
aos seus usuários.
No quais os antigos
já não estava mais em boas condições e que a Cor e as Letras mais nítidas hoje ajudam melhor a identificar um Profissional de
Saúde.

“Amar é se preocupar, é proteger, é querer o bem da outra pessoa acima de tudo”, diz Natan Souza.

Borda da Mata receberá
mais 12 veículos em 2021

O compromisso, o trabalho e o empenho não se
encerram em dezembro desse ano. Em 2021, Borda da
Mata recebe mais 12 veículos que vão servir à população:
3 caminhões para serviços e limpeza urbana (um de lixo
compactador e dois caçambas basculantes); 1 ambulância
e 4 utilitários para a Saúde; 4 vans da Educação.

PROMOÇÃO  DA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  FAÇA SEU
CARTÃO DE VISITA CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO 2.000 EXEMPLARES
DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.
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Secretaria de Senador José Bento realiza mais de 400 exames
de prevenção nos meses: Outubro Rosa e Novembro Azul

A Secretária de Saúde de Senador José
Bento agradece a todos os Homens e
Mulheres que realizaram os exames de
Alto Prevenção nos meses do: “Outubro
Rosa e Novembro Azul.”

É com muita satisfação que o Secretário
Natan Souza e sua equipe apresenta
números expressivos na procura dos altos

exames oferecido gratuitos pela Secretária
de Saúde de Senador José Bento a toda
População com apoio Fundamental do
Prefeito Fernando Fernandes.

No mês do Outubro Rosa foram
realizados: 57 Preventivos ( Papa Nicolau);
79 mamografias; 29 Ultrassom de Mamas.

No mês o Novembro Azul tiveram uma

marca histórica no Município, Na
semana da coleta foram colhidos 265
PSA Total e Livre, um número Record
no Município e muito importante na
Prevenção .

Contaram também com a equipe do
Laboratório Méthodos de Pouso Alegre
na coleta que foi Fundamental.

Tiveram também a Nutricionista do
Nasf  Dra. Janaina Nascimento
entregando folhetos com orientações na
alimentação e auxiliando com alimentos
saudáveis na Prevenção dos Câncer de
Mama e Próstata..

“E por fim distribuímos a todos os
munícipes das Faixas etária de

Prevenção que são Mulheres acima de
25 anos e Homens acima de 35 anos um
Brinde e reforçando que junto com o
Prefeito Fernando Fernandes apoiamos
essa causa. Todos juntos por uma causa
importante aonde todos nos somos
favoráveis”, diz o Secretário de Saúde,
Natan Souza.

Enfrentamento da pandemia
com coragem, respeito e

esperança em Borda da Mata
Um ano marcado pela maior crise de

saúde dos últimos tempos. Em todo o
mundo, governos e pessoas aprendem
dia a dia como enfrentar as dificuldades
geradas pela pandemia de coronavírus.

Em Borda da Mata, foi criado um
comitê local para enfrentar esta nova
realidade. Ele conta com participação de
órgãos de saúde e administrativos do
Executivo, Legislativo, forças de
segurança,  OAB e outros representantes
da sociedade civil, como a Associação
Comercial e Industrial.

O objetivo do grupo é dar respostas
ágeis, responsáveis e legítimas à crise,
com foco central na preservação das
vidas, mas também na manutenção de
empregos, renda e da dignidade da
população.

- Isolamento do Lar Monsenhor Pedro
Cintra.

- Criação de legislação de protocolos
sanitários, de distanciamento social e

adesão ao Minas Consciente.
- Criação do Portal da Transparência

Covid-19 com detalhamento de gastos
com a pandemia.

- Aquisição de EPIs e insumos para os
profissionais de saúde e da linha de
frente de enfrentamento à pandemia.

- Compra de testes rápidos para
testagem dos profissionais de saúde, da
linha de frente e da população.

- Barreiras sanitárias de controle em
períodos críticos.

- Fiscalização e campanhas de rua e
em estabelecimentos para cumprimento
das medidas de prevenção ao
coronavírus.

- Prorrogação do pagamento de
impostos por até seis meses e
suspensão da cobrança de
inadimplentes.

- Publicação periódica do boletim
epidemiológico para manter a população
informada.

Saúde Municipal de Borda
da Mata tem sua estrutura

reforçada e sua frota renovada
O Hosp i ta l  de  Borda  da  Mata

recebeu  r e fo rço  em toda  a  sua
infraestrutura física,  móvel e de
equipamentos. A mais recente delas foi
a instalação de um gerador de energia
e a aquisição de um respirador, agora
são três. Em março de 2020, também
adqu i r iu  um apa re lho  de
ultrassonografia com doppler, que é
capaz de avaliar a circulação dos vasos
sanguíneos e o fluxo de sangue do
co rpo ,  aba rcando  inúmeros
procedimentos  demandados pela população,
como o acompanhamento das gestações.

Além disso, a rede de saúde municipal já
conta com 5 ambulâncias, uma delas com UTI
móvel. Município também adquiriu 14 novos
veículos.

CARTA AO LEITOR
Tocos do Moji, 08 de dezembro de 2020.
Queridos leitores:
É com grande alegria que a nossa cidade, Tocos do Moji, se destaca pela segunda

vez, no Projeto de Redação EPTV na  escola.
Nesse ano com o tema: “A tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a

minha vida?” Um tema tão importante e bem colocado, já que nesse ano, os estudos
foram remotos. Um desafio para todos nós, mas nada impediu que a Educação
chegasse aos nossos alunos de forma eficaz e contemplativa.

O Projeto EPTV na escola não mediu esforços para que o mesmo acontecesse,
mesmo nesse tempo de pandemia.

Eis que surge o resultado: 4º lugar! Muito bem colocado e representado na pessoa
e na história do nosso querido aluno Edmar Wagner da Silva, do 9º Ano do Ensino
Fundamental II, que com muito empenho, dedicação, sentiu-se inspirado e apoiado
por seus pais e por mim (sua professora de português), para que a sua história fosse
conhecida e vencedora.

Então, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos a toda equipe da Escola
Estadual José Tomás Cantuária Júnior, à Diretora Rosemary Guimarães Garcia
Martinelli, à Supervisora Pedagógica Rosana Lima, à Supervisora Pedagógica da
Rede Municipal Sandra Teresa Silveira e ao Secretário de Educação Ernane Aparecido
da Silva por inscrever mais uma vez o Município de Tocos do Moji nesse projeto.

Agradecer a EPTV  Varginha pelo projeto, pelos prêmios e por incentivar a leitura,
a escrita, a reflexão e o senso crítico de nossos alunos quanto aos temas propostos.

Agradecer aos pais Kledione e Gilberto Wagner pelo apoio e carinho com o
Edmar.

Um agradecimento especial ao Edmar por acreditar no seu potencial e por nos mostrar a sua história.
E agradecer a Deus pelos dons que Ele nos dá e pedir que Ele continue nos guiando e dando sabedoria a nós professores, alunos e gestores que, mesmo em tempos difíceis, não desistamos do amor, da humildade,

dos nossos princípios e que continuemos a acreditar na força da Educação. E que façamos sempre o nosso melhor.
Um abraço a todos.

Carinhosamente,
Professora Josie Silvério de Almeida Furtado
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Proposição de Lei nº 18/2020
“DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, NO ÂMBITO DO

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG, QUE DESCUMPRIREM AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19”.

O Sr. ANDRÉ CARVALHO MARQUES, Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal aplicar penalidade de multa às pessoas físicas e jurídicas, em observância à Política
Pública de Combate a Pandemia do Coronavírus (COVID-19), por descumprimento dos Decretos Municipais que disponham sobre as medidas
restritivas e emergenciais para enfrentamento do coronavírus (COVID-19), especialmente as diretrizes estaduais do Plano Minas Consciente,
criado pela Deliberação do Comitê Extraordinário nº. 39, de 29 de abril de 2020, para a retomada das atividades econômicas e suas demais
alterações.

I - aqueles que inseridos, de maneira formal, por ato da Secretaria Municipal de Saúde ou outra autoridade competente, em isolamento ou
quarentena violarem os termos estabelecidos;

II - aqueles que violarem a suspensão e as restrições impostas de atendimentos e funcionamento ao público de estabelecimentos comerciais
ou de autônomos,

III - aqueles que promovam, incentivem ou participem de atos de aglomeração de pessoas em prédios, edifícios ou equipamentos públicos
municipais ou em eventos e festividades de natureza privada, em contrariedade às medidas de controle de disseminação do novo corona vírus
(COVID-19).

IV - aqueles que violarem a obrigatoriedade de uso de máscara.
§1º Aplicar-se-á a multa ao representante legal, quando o infrator se tratar de pessoa absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os

atos da vida civil.
§2º Quando o infrator se tratar de pessoa relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, ele mesmo será responsável

pela multa, desde que as pessoas por ele responsáveis não tenham obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.
§3º A multa será aplicada sem prejuízo da apuração de ilícitos criminais eventualmente praticados pelas pessoas físicas ou representantes

legais da pessoa jurídica, decorrentes de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal), de desobediência (art. 330 do
Código Penal), de perigo de contágio de moléstia grave (art. 131 do Código Penal), de perigo para a vida ou saúde de outrem (132 do Código
Penal) e o crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

Art. 2º As multas deverão se atentar aos seguintes parâmetros:
I - para pessoa física, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);
II - para pessoa jurídica, o valor de R$ 150,00 (cinquenta e cinquenta reais).
§1º A multa somente poderá ser aplicada após notificação de advertência para regularização ou implantação das medidas de enfrentamento

da pandemia do Coronavírus (COVID-19) em 24h, sob pena de multa, sendo que no caso de infração por proibição de funcionamento ou
aglomeração, as atividades deverão ser encerradas no momento da fiscalização.

§2º Na primeira reincidência, haverá a imposição de multa.
§3º A partir da segunda reincidência, a cada reincidência haverá a dobra da multa anteriormente aplicada.
§4º Para pessoa jurídica, a contar da terceira reincidência, haverá a suspensão do alvará de funcionamento por 30 (trinta) dias e, em caso

de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento até o final da vigência exercício financeiro.
Art. 3º A penalidade será aplicada mediante lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa,
§1º O Auto de Infração deverá conter:
I - o local, a data e a hora da lavratura;
II - o nome e o endereço do infrator;
III - a descrição clara e precisa do fato que constitui infração e, se necessário, as circunstâncias pertinentes;
IV - a capitulação do fato, com a citação expressa do dispositivo infringido e do que lhe comine a penalidade;
V - a intimação para apresentação de defesa, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, pagamento da multa, dentro do prazo de 10 (dez) dias

úteis, sob pena de inscrição em dívida ativa;
VI - a assinatura do agente autuante e a indicação do seu cargo ou função;
VII - a assinatura do próprio autuado ou infrator ou dos seus representantes, ou mandatários ou prepostos, ou a menção da circunstância

de que o mesmo não pode ou se recusou a assinar.
§2º A assinatura do autuado não importa em confissão nem a sua falta ou recusa em nulidade do auto ou agravamento da infração
§3º As omissões ou incorreções do auto de infração não o invalidam, desde que nele conste elementos para a determinação da infração e

a identificação do infrator.
§4º O autuado será notificado da lavratura do auto de infração:
I - pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de cópia do auto de infração ao próprio autuado, seu representante, mandatário

ou preposto, contra assinatura-recibo, datada no original, ou a menção da circunstância de que o mesmo não pode ou se recusa a assinar;
II - por via postal registrada, acompanhada de cópia do auto de infração, com aviso de recebimento a ser datado, firmado e devolvido pelo

destinatário ou pessoa de seu domicílio;
III - por publicação, na imprensa oficial do Município, na sua íntegra ou de forma resumida, quando infrutíferos os meios previstos nos

incisos anteriores.
Art. 4º Para pagamento da multa, o infrator comparecerá no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal, munido do Auto de Infração, para

emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados da autuação, sob pena de
lançamento e inscrição em dívida ativa.

Art. 5º As defesas apresentadas no prazo de 02 (dois) dias úteis da autuação, serão analisadas e julgadas pela Comissão Especial
Parágrafo único. A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para julgamento da defesa de autuação.
Art. 6º Os valores recolhidos deverão ser informados em portais de transparência, para fins de prestação de contas.
Art. 7º As aglomerações serão puníveis com multa a ser aplicada a todos que forem flagrados em estado de aglomeração nos termos do

Plano Minas Consciente, e ao proprietário de imóvel cedido ou locado.
Parágrafo único. Para efeito do caput, define-se como aglomeração em residências privadas, a reunião de mais de 05 (cinco) pessoas, que

não coabitam juntos a mesma residência.
Art. 8º O Poder Executivo deverá veicular campanhas publicitárias de interesse público que informem a necessidade do cumprimento das

medidas restritivas e emergenciais para enfrentamento do coronavírus (COVID-19), assim como, as penalidades decorrentes de seu
descumprimento, conforme previsto na presente Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições contrárias.

Borda da Mata/MG, 27 de julho de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino

Presidente

Câmara Municipal de Borda da MataCemitério Municipal de
Borda da Mata é ampliado

A ampliação do
Cemitério Municipal foi
possível após a
aquisição pela
prefeitura de uma área
de 8,1 mil metros
quadrados, anexa ao
local que hoje abriga o
espaço de fé e memória
dos entes queridos e
antepassados dos
moradores de Borda da
Mata.

A obra se fez necessária por conta do
espaço já lotado no cemitério. Na parte
nova, são 853 unidades de terrenos para
jazigos. Conforme publicação do Decreto
4329/2020, no mês de julho, os
interessados podem adquirir a área para
construção do jazigo, assim como
determina as regras da cessão do direito
de uso perpétuo do jazigo. As vendas
começaram no dia 03 de agosto e é
realizada pelo Setor de Arrecadação,
Fiscalização e Atendimento ao Público
da Prefeitura, das 10h às 15h.

 Entre as principais informações,
estão:

- O valor do terreno para construção
de jazigo é de R$ 2.000,00 (valor que pode
ser dividido em até 5 parcelas);

 - O local do jazigo (quadra, lote,

gaveta, laje, número) será definido no
momento da compra;

- O jazigo deve ser constituído de
gavetas em alvenaria de placas pré-
moldadas de até duas gavetas. A
construção é de responsabilidade da
pessoa que adquiriu o terreno;

- A cessão do direito de uso do jazigo
poderá ser transferida apenas em linha
reta. Em casos extraordinários, a
transferência terá análise jurídica;

- É obrigação do cessionário manter o
jazigo limpo e realizar as obras de
manutenção e reparação.

 Mais informações podem ser obtidas
no Setor de Atendimento ao Público
(3445 4902) ou diretamente com o
departamento responsável pela gestão
do cemitério, o Departamento de Obras
(3445 4927).

Prefeitura de Borda da Mata
investe  um milhão de reais  em

pavimentação com recursos próprios
Além da captação de verbas junto aos

governos federal e estadual, o município
investiu R$ 1 milhão de recursos
próprios para pavimentação de vias em
toda a cidade.

Com investimentos próprios e
captação de recursos, o município
conseguiu realizar sonhos antigos dos
moradores como a pavimentação de
diversas ruas nos bairros urbanos, rurais
e distritos. É o caso da rua que liga o
bairro Nossa Senhora de Fátima ao Nova
Borda.

Pelo menos 25 ruas de terra, em 12
bairros, receberam asfalto ou
calçamento:

SANTA CRUZ: Rua Agricola Monteiro
de Carvalho, término da Av. Antônio
Marques da Silva e a Travessa Marginal.

NOVA BORDA: Rua Vicente

Gonçalves Pinto e Rua João Martinho
de Moraes.

SANTA RITA: Rua Geraldo Lamy e
outras quatro ruas.

CENTRO: Avenida João Olivo Megale
e Rua José Antônio de Sousa.

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: Rua
Ana Luiza Moreira e Rua Vicente
Gonçalves Pinto.

SANTA TEREZINHA: Rua Adão
Barbato.

SANTO ANTÔNIO: Rua irmãs
Dominicanas, Rua Geraldo Marcondes
e Rua Agripina Gouveia de Rezende.

BAIRROS RURAIS: trechos do
Pontilhão, Amoreiras e Barro Amarelo.

SERTÃOZINHO: acesso à MG 290 e
Rua Virgílio José Pereira.

CERVO:  trechos vicinais e Rua
Antonio Alves de Mira.

Ruas
calçadas e
asfaltadas

Revitalização de pontes em Borda da Mata
garante travessia e tranquilidade aos moradores

O programa de revitalização de pontes da Prefeitura recuperou,
reforçou e, em alguns casos, reconstruiu acessos vitais nos distritos
e zona rural. Algumas das mais de uma dezena de pontes revitalizadas
não recebiam manutenção há mais de 20 anos. Entre as obras, estão:
Ponte do Sertãozinho não recebia melhorias há 20 anos. Ela foi
totalmente reconstruída e teve sua capacidade de vazão triplicada.
Ponte do Pontilhão foi ampliada e ficou mais segura. 12 anos depois:
ponte em acesso ao bairro do Campo foi revitalizada. Ponte no acesso
ao Cervo também foi reconstruída e teve sua capacidade de vazão
a u m e n t a d a
d u r a n t e
revitalização.

Ponte na
Avenida

João
Olivo

Megale
A Avenida João

Olivo Megale vai
ganhar uma ponte
para melhorar a mobilidade da via. As obras tiveram início no dia 02 de
dezembro.

Ponte da Avenida João Olivo Megale

Investimento em infraestrutura na zona
rural e distritos de Borda da Mata

A manutenção das estradas rurais e dos distritos garantiram tráfego
digno para os moradores e escoamento eficiente da produção rural.

Trechos pavimentados nos bairros rurais Pontilhão, Bogari, Barro
Amarelo, além de ruas e estradas vicinais dos dois distritos garantem
a valorização do produtor rural e suas famílias.

Nos distritos Cervo e Sertãozinho, destaque para a iluminação em
LED nas praças centrais. Mais econômicas, claras e seguras.
Prefeitura leva iluminação para o Barro Amarelo, beneficiando cerca
de 50 famílias. Torre de celular é instalada no bairro rural Campo.
Acesso à tecnologia mesmo na roça. A torre foi instalada em outubro/
2020.

Um novo poço artesiano é construído no Cervo. Atendendo à
d e m a n d a  d a  c o m u n i d a d e ,  m a i s  u m  p o ç o  a r t e s i a n o  p a r a
abastecimento foi construído no distrito, em novembro/2020.
Três poços artesianos já haviam sido reativados nos distritos:
do i s  no  Cervo  e
u m  n o
S e r t ã o z i n h o .  N a
S e r r i n h a ,  f o i
c o l o c a d a  u m a
caixa d’água que
benef ic iou  cerca
de 40 famílias da
localidade.Poço Artesiano no Cervo

Iluminação de LED: Borda da Mata
ganha em economia e segurança

Praças centrais, avenidas e ruas
passaram a ser iluminadas pelas
lâmpadas de última geração. As
vantagens são inúmeras: a lâmpada tem
maior durabilidade, consome menos
energia e ilumina mais. Ruas com mais
iluminação têm menor incidência de
assaltos e outras ações violentas. Foram
quase 200 pontos de led. Praças,
avenidas e ruas receberam a nova

iluminação.
A prefeitura realizou dois projetos de

modernização e ampliação da iluminação
pública, totalizando um investimento de
cerca de R$ 740 mil. Bairros urbanos
rurais e os distritos Cervo e Sertãozinho
receberam as melhorias na iluminação.

Além disso, a manutenção é constante,
por meio da empresa contratada que faz
o serviço a cada 15 dias.

Novo CMEI de Borda da Mata passou
a reforçar ensino infantil em 2020

O ano de 2020 marcou o início
do funcionamento do CMEI
Professora Maria das Graças
Souza, a mais nova unidade de
educação infantil de Borda da
Mata.

O prédio é dotado do que há de

mais moderno em infraestrutura
para a educação infantil. Ele possui
berçários, cozinha, salas multiuso,
refeitório, brinquedoteca,
banheiros adaptados, lactários,
salas de aula, tudo pensado sob
medida para a primeira infância.
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Doze anos depois, Borda da Mata
volta a ter programa habitacional

Depois de 12 anos, famílias de Borda
da Mata que não possuem casa própria
puderam voltar a sonhar com uma. A
Prefeitura criou o Programa Social de
Habitação Popular, que destina áreas do
município que estavam em desuso a
famílias que não possuem imóvel. Em sua
primeira etapa ele está beneficiando 29
famílias. A doação dos terrenos foi
oficializada no dia 20 de maio, por meio
de um sorteio público, na Câmara

Municipal.
A lei que criou o programa foi

sancionada pelo prefeito André Marques
em 6 novembro do ano passado. Já o
edital que definiu as regras para seleção
e destinação das áreas foi publicado no
dia 30 de dezembro. As inscrições no
programa puderam ser feitas entre 2 de
março e 16 de abril, com suspensão e
prorrogação de prazo no período por
conta da pandemia de coronavírus.

Captação de recursos para
investimento em Cultura,

Turismo, Patrimônio Cultural
e Esporte em Borda da Mata

Reestruturar a gestão de diversos
setores possibilitou ao município captar
novos recursos. Foi o caso do Turismo,
Patrimônio Cultural e Esporte. Em cada um
desses segmentos, a cidade passou a
contar com verbas de ICMS. Foi a primeira
vez na história que isso aconteceu.

Além do investimento, essas conquistas
abrem novas perspectivas para o
município. O trabalho resultou, por
exemplo, na volta de Borda da Mata ao
Mapa do Turismo Brasileiro. Com a verba
do setor foi possível a criação de projetos
como o das rotas turísticas organizada em
um mapa. Já a captação de ICMS do

Patrimônio Cultural possibilitou a
revitalização de jardins e paisagismo das
Praças Antônio Megale e Nossa Senhora
do Carmo.

A Prefeitura de Borda da Mata, com o
apoio do Conselho Municipal de Política
Cultural, trabalhou todos os requisitos
exigidos e conseguiu captar o valor
disponível de R$ 162.722,90 da lei federal
Aldir Blanc, recurso de emergência para
apoio cultural aos artistas locais. 36
propostas culturais foram aprovadas. Em
contrapartida, todos eles devem produzir
conteúdo cultural e ser amplamente
divulgado nas redes sociais.

Prefeitura de Borda da Mata capta
R$ 5 milhões em investimentos

O esforço do município para captar
recursos, com o apoio político nas
esferas federal e estadual, e de tornar
a gestão cada vez mais eficiente,
fazendo mais com menos, tem sido um
diferencial importante para permitir
que a cidade siga investindo mesmo
em um período em que a maioria das
Prefeituras tem dificuldades até de
honrar os salários dos funcionários.
Por aqui,  servidores recebem,
religiosamente, no último dia útil do
mês.

Se por um lado o município deixou
de receber quase R$ 7 milhões do
governo de Minas em repasses não

feitos, por outro conseguiu investir R$
5 milhões extras em Saúde, Educação
e Obras por meio de captação de
emendas parlamentares.

Pavimentação do bairro Santa Rita
teve investimento de cerca de R$ 467
mil. Sendo R$365 mil de emenda
parlamentar e outros R$101,3 mil de
recursos próprios da Prefeitura.

Convênios com o BDMG e captação
de recursos nas esferas federal e
estadual vão garantir obras como a
revitalização do antigo Centro de
Saúde, que será utilizado para abrigar
a sede do Departamento de
Desenvolvimento Social e o Cras.

Escola Francisco Souza Costa no bairro Nossa
Senhora de Fátima em Borda da Mata é ampliada

e reformada, uma conquista para alunos e comunidade
Nos últimos anos, Borda da Mata fez uma clara opção por investir em

Saúde e Educação. O resultado dessa escolha certeira se materializaram
em feitos que pareciam distantes.

Uma dessas enormes conquistas é a reforma e ampliação da Escola
Municipal Francisco Souza Costa. Na primeira etapa das obras foi
construído um novo anexo na unidade de ensino para abrigar quatro
modernas salas. A quadra poliesportiva foi fechada e revitalizada.

Na segunda etapa está a reforma completa do prédio atual. Com a
obra, a antiga demanda da comunidade é um sonho em progresso. Além
disso, todo o mobiliário e material escolar já foram adquiridos para
abastecer a escola.

Creche Municipal  de Borda da
Mata é totalmente renovada

A Creche Municipal
Madre Tereza de
Saldanha recebe uma
reforma considerável,
que contempla o piso
dos pátios, forro,
banheiros, lactários,
palco de eventos e
pintura. A creche
totalmente renovada
para receber as
crianças assim que for
possível retomar as
atividades na rede
municipal de ensino.

Atividades remotas: criatividade e superação
durante ano letivo em Borda da Mata

Quem imaginou que esse ano viraria de
ponta cabeça, que atividades tão
corriqueiras seriam suspensas por tempo
indeterminado. São muitos os desafios,
medo e até angústia, mas a criatividade, a
capacidade de reinvenção e a tecnologia
disponível, se tornaram aliadas para
enfrentar uma situação desconhecida e
inédita.

Tanto os professores quanto os alunos
estão se superando a cada dia. Trocar a
sala de aula pela sala de casa, as canetas e
pincéis pelas telas do celular, do
computador, do tablet não tem sido fácil.
A parceria firmada entre escola,
professores, família e alunos tem sido
essencial.

Merenda Escolar: Mesmo com a
suspenção das aulas presenciais por
conta da pandemia, os alunos da Rede
Municipal receberam os kits referentes ao repasse da merenda, direito assegurado por lei e que foi realizado em todo o país.

Educação infantil recebe material pedagógico exclusivo
Professores e alunos, entre três e cinco anos, receberam um kit com material didático-pedagógico exclusivo. Ao todo, 480 kits

foram distribuídos em todas as escolas de educação infantil.
O material integra o Sim Sistema de Ensino, solução pedagógica contratada da FTD Educação, empresa com mais de 100 anos

de tradição.

Reformas do estádio e poliesportivo marcam
novo tempo no esporte em Borda da Mata

Nos últimos anos, o
esporte em Borda da
Mata foi resgatado
como forma de
incentivar hábitos
s a u d á v e i s ,
proporcionar lazer,
convívio social e
qualidade de vida para
a população.

Duas obras são
marcos desta nova
fase: a reforma e
reinuaguração do
Estádio Municipal Waldir de Melo, que permitiu a volta dos campeonatos municipais e regionais; e a reforma do poliesportivo.

Graças à reforma do estádio municipal, o município retomou os torneios de futebol. O Campeonato Regional/Municipal de
Borda da Mata estava nas semifinais quando precisou ser interrompido por conta da pandemia.

Campeonato Municipal e Estádio revitalizado

‘Bom de Bola, Bom na Escola’ se
firma como estímulo para jovens
estudantes e atletas em Borda da Mata

O projeto ‘Bom de Bola, Bom na
Escola’ se firmou como proposta de
formação de jovens. Hoje, cerca de 170
estudantes já participam da ação que
funciona no contraturno escolar. A ideia
é estimular os jovens a ter bom
desempenho na escola para participar
das atividades da Escolinha de Futebol
do município, garantindo que eles
alcancem seu máximo potencial físico,

social e intelectual.
Em dezembro de 2019, os jovens

atletas participaram de uma peneira no
CT do Atlético. A viagem foi possível
graças à parceria da Prefeitura com pais
e voluntários. No projeto ‘Bom de Bola,
Bom na Escola’, os jovens atletas
também viajam para disputar
campeonatos, participar de peneiras e
viverem novas experiências.

Há pessoas que choram por saber que as rosas têm
espinhos. Há outras que sorriem por saber que os

espinhos têm rosas! Machado de Assis


