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Evolução dos casos de Covid-19 no mês janeiro em
Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e
Senador José Bento – aumento variou de 20% a 100%
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Vale-alimentação dos Servidores
Municipais de Senador José

Bento é  reajustado de
R$130,00 para R$200,00
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Prefeitura de Bom Repouso faz
convênio com a UNIS e se torna
Polo de Educação a Distância

do Grupo Educacional

Edmilson durante reunião do Convêncio com a UNIS

Página 5 Pai e filho morrem em acidente
entre uma moto e um Fiorino na

MG-290 em Borda da Mata
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Treinador de
futebol residente

em Borda da
Mata agradece
sua passagem

pelo
Santarritense

 na 2ª divisão do
Campeonato

Mineiro

Diego Paulista assinou contrato

com Nacional de Muriaé

para ser Auxiliar Técnico

Página 2

Carnaval 2021 – Cancelado
A maioria das Prefeituras do Sul de Minas, além
de cancelar o Carnaval, ainda acabaram com o

ponto facultativo nas repartições públicas no dia
16 de fevereiro.  O que todos ressaltam é que

aumentarão as fiscalizações em aglomerações e
festas clandestinas. Por isso, é importante seguir as

orientações da Vigilância em Saúde para que os
casos de Covid-19 não voltem a subir e os

municípios sejam obrigados a tomar decisões
drásticas.  Seja consciente, porque todos poderão

perder, não só a saúde, como emprego e
renda e a crise se tornar ainda maior.

Parte da arquibancada do
Estádio Municipal Antônio
Bento da Silva em Tocos

do Moji está sendo coberta

Estádio Antonio Bento da Silva

Página 3
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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
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Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Direção do Hospital Samuel
Libânio em Pouso Alegre
busca recursos do Estado

O diretor Executivo da Fundação de
Ensino Superior do Vale do Sapucaí
(FUVS), Igor de Souza Nogueira Oshiro
e o diretor Técnico do Hospital das
Clínicas Samuel Libânio (HCSL),
Alexandre Ciappina Hueb estiveram no
dia 02 de fevereiro, na Cidade
Administrativa, em Belo Horizonte, para
participarem de uma reunião com o
secretário de Estado de Saúde de Minas
Gerais, Dr. Carlos Eduardo Amaral.

O encontro foi agendado pelo
deputado estadual, Dr. Paulo Valdir
Ferreira, que integra a Comissão de
Saúde da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) e contou ainda
com a presença do prefeito de Pouso
Alegre, Rafael Simões; o deputado
Carlos Pimenta, presidente da Comissão
de Saúde da ALMG e a secretária
municipal de Saúde de Pouso Alegre,
Sílvia Regina Pereira da Silva.

No encontro foram discutidos temas
de melhorias para a saúde de nossa
região. “Na reunião tratamos de
investimentos para o Hospital Samuel
Libânio, que atende vários municípios

da nossa região, e do Sistema de
Regulação de pacientes que dependem
dos serviços de alta complexidade na
Macrorregião de Pouso Alegre”, disse
o deputado estadual Dr. Paulo Valdir.

O prefeito Rafael Simões lembrou ao
secretário de Estado de Saúde sobre a
importância do Hospital Samuel Libânio
para a região do Sul de Minas. “É
imprescindível darmos mais agilidade
aos atendimentos de saúde na nossa
região para todos aqueles que precisam
do SUS, principalmente da nave mãe da
saúde que é o nosso Hospital. A
pandemia do coronavírus mostrou a
grande relevância do Samuel Libânio
para a saúde de mais de 54 cidades da
região”, disse Rafael Simões.

O diretor Técnico do Hospital das
Clínicas Samuel Libânio, Alexandre Hueb
comentou sobre as ações do Hospital
no combate à pandemia e salientou que
é fundamental o apoio e a parceria dos
órgãos públicos com as entidades
filantrópicas de Saúde.

Fonte: HCSL

Treinador de futebol residente em Borda da Mata
agradece sua passagem pelo Santarr i tense
 na 2ª divisão do Campeonato Mineiro e assina
contrato para ser Auxiliar Técnico no Nacional de Muriaé

No dia 1º de fevereiro, o treinador de futebol Diego
Paulista, que reside em Borda da Mata, encerrou seu
ciclo como treinador na equipe Santarritense que
disputou a segunda divisão do campeonato mineiro de
2020. Ele fez um agradecimento, por ter recebido sua
primeira oportunidade como técnico de futebol.
“Encerro minha passagem pelo Santarritense Bela Vista,
clube que serei eternamente agradecido por
proporcionar minha primeira experiência como treinador.
Agradeço ao presidente Mika pela confiança, ao diretor
Bugalu pela amizade, todos meus companheiros de
comissão técnica pelo apoio em todos os momentos e
principalmente a todos os jogadores pela entrega e
dedicação durante os treinamentos e jogos. Foi uma
experiência sensacional, onde pude aprender bastante
e espero ter contribuído de alguma forma na carreira
destes jovens atletas. Infelizmente não conseguimos
conquistar nossos objetivos, mas com certeza não faltou
empenho. Que Deus continue abençoando todos nós
e que esta equipe trilhe caminhos de vitória sempre,
estarei na torcida pelo sucesso do Santarritense e de
todos os jogadores e membros da comissão que
estiveram comigo. Meu muito obrigado a todos”,
finaliza Diego Paulista que assinou contrato com o
Nacional de Muriaé para ser Auxiliar Técnico.

Centro de Atendimento a Covid-19
Borda da Mata

Borda da Mata implantou no início de
fevereiro o  Centro de Atendimento para
enfrentamento a Covid-19, que conta
com profissionais especializados para
esse tipo de atendimento. Ele funciona
12 horas por dia, de segunda a sexta-
feira, instalado ao lado do Pronto

Socorro “Asilo”.
Os atendimentos desses pacientes

concentrados  em um único local, evita
a contaminação de pessoas nas UBS e
no Pronto Socorro.

Para denúncias ou informações ligue:
0800 131-7000 (das 09h às 19h)

Pai e filho morrem em acidente
entre uma moto e um Fiorino na

MG-290 em Borda da Mata
Genésio e Fabiano Mateus voltavam

do trabalho no sítio no bairro Gaspar
em Borda da Mata para Pouso Alegre.

De acordo com a PRE, um Fiorino
fazia a ultrapassagem de uma fila de
carros em local proibido e bateu de
frente com a moto onde estavam os

dois.
Eles morreram no local  na noite do

dia 28 de janeiro, na rodovia MG-290,
entre Pouso Alegre e Borda da Mata.
Os dois estavam em uma moto que se
envolveu em um acidente com um
 Fiorino, na altura do km 17 da rodovia.

Genésio e Fabiano

Governo de Minas informa que carnaval
não será ponto facultativo em 2021

Assim, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro haverá

expediente regular nas repartições estaduais.

Em razão da pandemia por Covid-19, o
Governo de Minas Gerais decidiu por
não conceder ponto facultativo nos dias
do Carnaval de 2021. Assim, nos dias
15, 16 e 17 de fevereiro haverá expediente
regular. O anúncio foi divulgado no site
da Agência Minas no dia 28 de janeiro.

Segundo o governo, a medida serve
para todo o estado, mas cada município

tem autonomia para definir se vão
aderir ou não. A orientação tem por
objetivo “desestimular viagens e a
ocorrência de eventos que possam
gerar aglomeração e provocar o
aumento de infecções pelo
coronavírus”.

A maioria das Prefeituras estão
seguindo a recomendação do Estado.
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Cobertura do pátio da Creche Margarida
Bernardina da Rosa em Tocos do Moji é finalizada

No dia 02 de fevereiro, foi finalizada a
cobertura do pátio da Creche Municipal
Margarida Bernardina da Rosa em Tocos
do Moji. O projeto, que foi aprovado
pelo ex-prefeito Antônio Rodrigues da
Silva e finalizado pelo atual prefeito

Givanildo José da Silva, conta com uma
excelente infraestrutura que irá
contribuir muito para a realização das
atividades com as crianças e também
para a realização de eventos.
Agradecemos imensamente ao Ex-

prefeito Toninho Rodrigues e Prefeito
Nidão e a todos os envolvidos na
construção dessa obra.

Equipe Creche Municipal
Margarida Bernardina da Rosa.

A Secretaria Municipal de Educação de Tocos do Moji informa
que as aulas da Rede Municipal de Ensino retornaram no dia 10
de fevereiro de 2021 em formato remoto, em conformidade com

o disposto no Decreto Municipal Nº 2.664/2021 Art. 7º, que
suspende as atividades presenciais por tempo indeterminado.

Desejamos um ótimo retorno, que Deus nos ilumine.
Colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,
A Direção

Informativo Departamento Municipal
de Educação de Tocos do Moji

Parte da arquibancada do Estádio Municipal Antônio
Bento da Silva em Tocos do Moji está sendo coberta

Encontra – se em fase de acabamento a reforma do Estádio Municipal Antônio Bento da Silva em Tocos do Moji, além de
melhorias em geral ainda está sendo coberta boa parte da arquibancada para melhor conforto dos torcedores.

Dos 57 Profissionais de Saúde de Tocos do Moji, 46
já foram vacinados contra a Covid-19 com a primeira
dose no município, 07 nas cidades que residem e 04
aguardam liberação médica devido a contaminação

O município de Tocos do Moji
recebeu no dia 1º de fevereiro, a
segunda remessa de vacinas para o
combate da Covid-19. Na primeira
remessa o município havia recebido 10
doses da vacina Coronavac do
Butantã, nesse segundo lote foram
recebidas mais 10 doses que serão a

segunda dose das dez já aplicadas nos
profissionais de saúde e mais 15 doses
de Coronavac para demais
profissionais de saúde, além dessas
foram recebidas 30 doses da vacina
Oxford/AstraZeneca. Dos 57
profissionais da Saúde de Tocos do
Moji, 46 já foram imunizados com a

primeira dose em Tocos do Moji, 7
funcionários foram imunizados em seu
município de residência e os que ainda
não foram vacinados aguardam
liberação médica porque já tiveram ou
ainda estão contaminados com o
vírus.(Essas informações são até o
fechamento da edição impressa).

Campanha Saúde/CRAS
em Bom Repouso

Utilidade pública: alguém sabe o nome dessa cartelinha de remédio? Chama-se
blister. E vocês sabiam que ela pode ajudar pessoas e instituições de caridade? Isso
mesmo! Assim como lacre de tampinhas e latinhas de cervejas, os blisters também
podem ser trocados por objetos de utilidades para pessoas necessitadas, como
cadeiras de banho, cadeiras de roda. Faça sua parte e ajude aqueles que necessitam.

Locais de recolhimento : PSF, CRAS, Secretaria de Saúde e Farmacinha.

Escola Estadual de Tocos do Moji é presenteada pelo
Programa Eficiência Energética Escola Eficiente

No dia 05 de fevereiro,  a escola
estadual José Tomaz Cantuária em
Tocos do Moji foi presenteada
pelo Programa Eficiência
Energética Escola Eficiente.

A empresa T&D Soluções
substitui toda iluminação antiga
do prédio escolar por lâmpadas de
LED.

“A Secretaria de Educação de
Minas Gerais nossa gratidão”, diz
a Direção.
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Evolução dos casos de Covid-19 no mês janeiro em
Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e

Senador José Bento – aumento variou de 20% a 100%
Como é de conhecimento de todos, a

Pandemia deu um aumento expressivo,
devido as festas e aglomerações de fim
de ano, tanto que no Brasil, até o
fechamento desta edição, a média de
casos diários estava em 50 mil e o
número de mortes, em média, 1000 por
dia.

Nas quatro cidades, em que o Tribuna
Popular circula, foi feito um
levantamento  para ver como foi a
evolução dos casos nestas cidades. É
bom ressaltar que essa informação é
somente referente ao mês de janeiro, os
casos de fevereiro, não foram incluídos

ainda e no mês a evolução variou
bastante nestes municípios. Bom
Repouso foi que a que menos aumentou,
registrando cerca de 20% a mais,
passando de 208 para 248. Já Tocos do
Moji, foi a que mais aumentou, com um
salto de 100% nos casos, passando de
32 para 64 casos. Senador José Bento
teve um aumento de cerca de 40%,
chegando a 74 casos, antes estava com
53 e Borda da Mata registrou alta de,
aproximadamente, 50%, ou seja, passou
de 447 casos para 672. Esses dados
foram retirados do último Boletim
publicado no mês de dezembro e do

último do mês janeiro, pelas Secretarias
de Saúde.

A vacina está chegando e  alguns
pessimistas dizem que no ritmo que está
levará cinco anos para os mineiros serem
vacinados, isto é oportunismo. A
esperança de todos nós é que, no
máximo, no final de 2021, todos estejam
imunizados e que o controle com menos
casos e mortes, já início do segundo
semestre, consigamos. Até lá, não há
alternativa a não ser respeitar as normas
sanitárias com distanciamento social,
higiene das mãos e uso de máscara, na
boca e nariz e não no queixo.

Secretaria de Saúde de Senador José Bento adquire
cadeiras de rodas, de banho e pares de muletas

No dia 15 de janeiro, o Secretário de Saúde de Senador José
Bento, Natan Souza fez aquisição de novas cadeiras de Rodas
e Banho e Pares de Muletas para a UBS de Senador José Bento.
Três Cadeiras de Rodas, três  Cadeiras de Banho e cinco Pares
de Muletas.

A aquisição é visando melhorar a qualidade de vida dos
pacientes que fazem uso delas..

Essas cadeiras de Rodas quanto as de Banho vão dar
melhores condições e mais praticidade as pessoas com
deficiência e acamados na locomoção..

“Os Pares de Muletas também serão de muita utilidade aos
nossos pacientes de Fisioterapia e no suporte após cirurgias
de Ortopedia em recuperação em casa. Agradecemos o apoio do

 Prefeito Fernando Fernandes e da vice, Andreia Inácio. Saúde um bem de todos”, finaliza Natan Souza.

Escola Estadual do Distrito do Sertãozinho, Dom
Otávio Chagas de Miranda, é presenteada pelo

Programa Eficiência Energética Escola Eficiente
A Escola Estadual do Distrito do Sertãozinho, Dom Otávio

Chagas de Miranda foi presenteada pelo PROGRAMA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ESCOLA EFICIENTE.

A empresa T&D Soluções substitui toda iluminação antiga
do prédio escolar por lâmpadas de LED.

“Agradecemos a Secretaria de Educação de Minas Gerais
por esta iniciativa maravilhosa”, diz a Direção da Escola.

Prefeitura de Senador José Bento
inicia dedetização nas ruas da cidade

Com a chegada do verão, as pragas
urbanas não demoram a aparecer. São
baratas, mosquitos, formigas,
escorpiões e até ratazanas que, além do
incômodo, trazem muitos prejuízos à
saúde. Pensando em todos esses
problemas e no bem estar da população,
o prefeito Fernando Fernandes e a vice-
prefeita Andréia Inácio juntamente com
a Secretaria Municipal da Saúde e o
Setor de Vigilância Sanitária e
Epidemiológica começaram a
dedetização em todas as ruas da cidade
afim de combater o aparecimento e a
proliferação dessas pragas.

Autor efetua disparo de arma de
fogo na sua ex-namorada  no bairro

Nossa Senhora Aparecida
No dia 24 de Janeiro, no bairro Nossa Sra. Aparecida, a PM foi acionada via 190 a

comparecer no hospital municipal, onde foi relatado que uma jovem havia sido
atingida na coxa direita por um disparo de arma de fogo pelo seu ex-namorado. Em
contato com a vítima, esta relatou que teve um relacionamento curto com o autor,
cerca de 10 dias, que o autor é cigano, e que naquela data, estava no veículo do seu
tio, deslocando para sua casa, na Avenida Joao Olívio Megale, e que próximo da
esquina com a Rua Antonio Júnior, o seu veículo foi interceptado por um carro fiat/
uno, cor vermelho, e que nele havia ciganos e um deles era o seu ex-namorado,
então este desceu do carro e começou uma discussão, pois não aceitava o fim do
relacionamento, em dado momento o autor sacou  uma arma de fogo e desferiu um
disparo em sua perna, vindo atingir a sua coxa direita, logo após o autor entrou no
veículo e evadiu do local.

Polícia Militar prende dois
foragidos da justiça nos Bairros
São Benedito e São Judas Tadeu

No dia 27 de Janeiro, no bairro São Benedito e no bairro São Judas Tadeu, a PM
durante operação batida policial nestes bairros, logrou êxito em prender dois
cidadãos que estavam com mandado de prisão em aberto. Diante disso, os autores
foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende autor de
furto a estabelecimento comercial

no bairro Santa Terezinha
No dia 31 de Janeiro, no bairro Santa Terezinha, a PM foi acionada via 190 pela

vítima, a qual é proprietária de um mercado, que relatou que o alarme do mercado
havia disparado e foram verificar pessoalmente; quando chegaram ao local viram
um homem saindo de dentro do mercado por uma janela que fica de frente, e depois
o autor correu sentido a Avenida João Olívio Megale. O autor havia arrombado a
gaveta do caixa e subtraído aproximadamente o valor de 250 reais. Diante disso, a
PM deslocou ao local e ao verificar as imagens das câmeras, foi possível identificar
o autor, sendo já conhecido nos meios policiais. Foi realizado rastreamento para
prender o autor, tendo obtido êxito em prendê-lo na sua residência, o qual confessou
o crime, sendo este preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
MILITAR EM BORDA DA MATA:

190 ou (35) 9 9829-1493

Pós-pandemia
Que o desejo de um amor viver
Seja tão imenso
E tão intenso
Quanto os desejos que tivemos na
pandemia
Como poder ir num barzinho
Com amigos, risos, cerveja e vinho
Ou reunir a família no aniversário da
tia

E que, ao viver,
Não estejamos lembrando
Dos riscos que vamos
correr
Seja pra sair ou pra amar
Pra reunir ou nos declarar
Pra sentir ou nos socializar
Pós-pandemia
Não importa o dia

Vamos aproveitar, nos jogar
E seja o que Deus quiser
Estava aqui recordando
Que estar com os amigos ou amando
Era fábrica de sorrisos e olhos
brilhando:
Ah! Que delícia que é!

Andressa Carvalho
Borda da Mata

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!!!

GRÁFICA E JORNAL
TRIBUNA POPULAR
(35)9 9910-8233
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Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos
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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

 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

Prefeitura de Senador José Bento realiza
pulverização de ruas em combate ao Coronavírus

Com o objetivo de prevenir e combater
a proliferação do Covid-19 na cidade, a
Prefeitura de Senador José Bento sempre
está realizando os serviços de

pulverização em áreas de maior
concentração de pessoas no município.

De acordo com o prefeito Fernando
Fernandes,  a vice-prefeita Andréia Inácio

e o Secretário de Saúde, Natan Souza, o
reforço da limpeza está sendo periódico,
visando principalmente conter a
disseminação da doença no município.

Vale-alimentação dos Servidores Municipais de Senador
José Bento é  reajustado de R$130,00 para R$200,00

A Prefeitura Municipal de Senador
José Bento aumentou em R$70 o valor
referente ao vale alimentação, passando
de R$ 130,00 para R$ 200,00 disponíveis
mensalmente para os servidores, através
do cartão SEICON.

Para o prefeito Fernando Fernandes e
para a vice-prefeita Andréia Inácio esta
é mais uma conquista do servidor
público. “A Administração Municipal
enviou o projeto de lei à Câmara com um
reajuste que, ao mesmo tempo, beneficia
o funcionalismo público e também está
dentro das condições financeiras da
prefeitura”, disseram.

Com o vale alimentação, além de
aumentar o poder de compra dos
servidores, também movimenta o
comércio do Município, oferecendo a
opção de escolha do comércio aonde
realizarão as compras. Esta é mais uma
medida da administração para melhorar
a qualidade de vida e o dia-a-dia do
servidor municipal.

Agora Bom Repouso é um Polo de Educação a  Distância do Grupo Educacional
Unis!

Por meio de um convênio assinado com a Prefeitura Municipal todos os munícipes
têm descontos exclusivos nos cursos de graduação e pós-graduação do Grupo
Unis, tanto nos cursos EaD como na Unidade Presencial de Pouso Alegre.

“Agradecemos ao prefeito Edmilson Andrade pelo voto de confiança, ao Bruno
Brandão pelo apoio e a Renê Gonçalves pela dedicação! Para mais informações
acesse: http:`//porta.unis.edu.br/ ou no Telefone: (035) 9 9849-5570.

Prefeitura de Bom Repouso faz
convênio com a UNIS e se torna
Polo de Educação a Distância

do Grupo Educacional

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 003/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG. INEX DO MARCO REGULATÓRIO 003/2021. OBJETO:

SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE-CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE
PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA-MG, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TERMO DE FOMENTO 002/2021. CELEBRANTE: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO
DAS MALHAS DO SUL DE MINAS - VALOR: R$ 15.000,00. ASSINATURA: 28/01/2021. VIGÊNCIA: 31/12/2021 AFONSO
RAIMUNDO DE SOUZA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG. INEX MARCO REGULATÓRIO 004/2021. OBJETO:

SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE-CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 13.019/2014, QUE SE INTERESSE
FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA-MG, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. TERMO DE FOMENTO 003/2020 CELEBRANTE:
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. VALOR: R$ 117.000,00. ASSINATURA: 01/
02/2021. VIGÊNCIA: 31/12/2021. SANDRA MARA BENASSI – DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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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.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  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.

A Secretaria de Educação de Bom
Repouso pede encarecidamente a
população, principalmente aos pais e
responsáveis quanto ao uso da quadra
da escola Prefeito Atílio da Silva Brandão
que por hora está suspenso.

“Assim que normalizar a situação da
pandemia a quadra será aberta
novamente. Agradecemos por colaborar
conosco”, solicita a Secretaria de
Educação.

Secretaria de
Educação de

Bom Repouso
pede a

colaboração
dos pais para
que os filhos
não usem a
quadra de

esportes da
Escola Prefeito
Atílio da Silva

Brandão devido
a Pandemia

Prefeitura de Bom Repouso conclui
mais uma ponte no município

A Prefeitura de Bom Repouso nos
últimos anos, sempre trabalha
procurando levar qualidade de vida a
todos os munícipes, tanto da zona

urbana quanto da rural e já no mês de
janeiro, no início da nova administração
2021 – 2024, mais uma ponte na zona
rural foi finalizada.


