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A saudade do mês tem nome: Festa da Borda

Após dois anos sem acontecer, a festa mais querida da cidade

segue deixando saudades nos corações dos moradores da região

2018
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Prefeito e a vice de Senador José Bento
pedem autorização ao DER para que o
próprio município faça o recapeamento
da  Rodovia  Fe l íc io  Pascoal

Prefeito Fernando Fernandes entregando a solicitação
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Nota de esclarecimento sobre a possível
aquisição da Vacina Jansen por Borda da Mata

Em Nota o Município de Borda da Mata, esclarece que foi vítima de uma tentativa GOLPE para aquisição de doses da vacina
Jansen.

No mês de março do corrente ano, fomos contatos pelo Sr. Isaias Nunes, com informações da possibilidade do Município
assinar um termo com intenção em adquirir doses da vacina Jansen para combate ao Covid-19.

Quando então o Sr. Isaias Nunes encaminhou uma Minuta de Protocolo de intenções e que assinado encaminhamos ao Sr.
Cristiano Hossri Carvalho, que se apresentava como representante.

O citado documento é apenas uma manifestação de interesse para aquisição de 15.000 doses do total de 200 milhões  das
vacinas e solicitava a farmacêutica que enviasse proposta com valores, o que nunca aconteceu.

Esclarecemos ainda que o município de Borda da Mata no anseio de garantir a sua população a mais ampla cobertura de
vacinação também já havia manifestado interesse de adquirir vacinas junto ao Instituto Butantã, inclusive, tendo firmado o
mesmo protocolo de intenções, sem, contudo, ter dispendido quaisquer quantias do erário público.

Hoje o Município de Borda da Mata, faz parte da Frente Nacional dos Prefeitos, onde criou-se o Consórcio Nacional de
Vacinas das Cidades Brasileiras - CONECTAR, que tem como finalidade a aquisição de vacinas para atender nossos munícipes.

Hoje, 07 de julho de 2021, nos surpreendemos com a Matéria Jornalística, assinada pelo Repórter Ricardo Galhardo, citando
nosso Município como um,  entre dezenas de outros municípios, que possivelmente seríamos vítimas de uma tentativa golpe
nas aquisições de doses da Vacina Jansen.

Diante dos fatos descritos na matéria e da possibilidade da existência de prática criminosa por parte dos Senhores Isaias
Nunes e Cristiano Hossri Carvalho, o Município de Borda da Mata, encaminhará todos os documentos para o conhecimento
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

E por fim, é importante destacar que o município de Borda da Mata não efetuou qualquer despesa com o protocolo de
intenção para aquisição das 15.000  mencionadas doses de vacina.

Borda da Mata foi vítima de uma tentativa esdrúxula de golpe.
Borda da Mata, 07 de julho de 2021.

Afonso Raimundo de Souza
Prefeito Municipal

Tocos do Moji
atende casos
suspeitos de
Covid-19 na
nova UBS

Equipe de enfrentamento ao Covid-19
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Estradas rurais de Tocos do Moji
passam por constantes manutenções
e P r e f e i t o  N i d ã o  a g r a d e c e
o s  trabalhadores do setor de obras
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Prefeito de Bom Repouso Edmilson e vice
Helinho solicitam a Polícia Militar que

aumente o efetivo pessoal no município e
Comandante garante que atenderá ao pedido

Secretaria Municipal de Saúde
de Bom Repouso  adquire
mais três veículos novos
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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Atualizado dia -07/07
Doses recebidas - 11.765
1ª dose aplicada - 9.180
2ª dose aplicada -2.678

Bom Repouso
Atualizado dia - 07/07

Doses recebidas - 5.307
1ª dose aplicada - 3.781
2ª dose aplicada - 1.284

Tocos do Moji
Atualizado dia - 05/07

Doses recebidas - 2.906
1ª dose aplicada - 1.935
2ª dose aplicada - 706

Senador José Bento
Atualizado dia - 02/07

Doses recebidas - 1.325
1ª dose aplicada - 863
2ª dose aplicada - 328

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR
no dia: 12/07/2021
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Secretaria Municipal de Educação de Bom Repouso promove
capacitação para professores com o tema “Consciência Fonológica”

A Secretaria Municipal de Educação de Bom Repouso realizou no dia 29 de junho, respeitando todos os protocolos sanitários, um curso de capacitação para os professores da Educação Infantil, anos iniciais do
ensino fundamental (1°e 2° anos) e professores de apoio, tendo como tema: “Consciência Fonológica”.

O curso contou com o suporte da Empresa Fundação Aprender e teve como palestrante a Psicopedagoga Fabrícia Helena Rezeck de Biaso S. Campos.

Alguns  de  Bom Repouso  r ecebem ce r t i f i cado  do  P roe rd  em Cambuí ,
representando os demais que receberão em suas casas devido a Pandemia

No dia 29 de junho, aconteceu na cidade de Cambuí a formatura do PROERD                 (Programa
Educacional de Resistência às Drogas). Estiveram presentes, respeitando os protocolos sanitários e
gratos pela homenagem prestada pela PMMG, a Secretária Municipal de Educação, a Senhora Renê, a
Diretora das Escolas Municipais, Senhora Irene e o Secretário de Governo, o Senhor Bruno.

Alguns alunos representando as Escolas Municipais e Particular receberam o certificado de participação
do curso.

“Gostaríamos de parabenizar os alunos pela participação e dizer que em breve todos os alunos do
quinto ano irão receber os certificados também. Agradecemos imensamente a dedicação do Sargento
Clestian Pimentel pelo seu belo trabalho”, diz a Secretária de Educação Renê.

Prefeito Edmilson e vice Helinho
solicitam a Polícia Militar que
aumente o efetivo pessoal no

município e Comandante
 garante que atenderá ao pedido

No dia  05 de julho, o Prefeito de Bom
Repouso, Edmilson e o Vice Prefeito,
Helinho reuniram na 17ª Região da
Polícia Militar de Pouso Alegre, para
apresentar ao Comandante Coronel
Pinheiro e ao Tenente Coronel Júlio
César, comandante do 59º Batalhão da
Polícia Militar de Extrema, um perfil da
situação do Município, na qual,

enfatizaram a necessidade do aumento
do efetivo da Polícia Militar. Em
resposta, o Comandante Coronel
garantiu que o Destacamento Militar de
Bom Repouso terá aumento do efetivo,
e que em breve anunciará a quantidade
exata. O Prefeito Edmilson agradece ao
Comandante Coronel Pinheiro pela
reunião.

 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

Secretaria Municipal de Saúde de Bom
Repouso  adquire mais três veículos novos

A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso, visando melhorias aos serviços prestados aos pacientes que precisam
do transporte para serem atendidos,  adquiriu mais três  veículos Fox zero  Km, que atenderão as demandas da Secretaria de
Saúde.
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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.

Secretaria de Obras de Borda da
Mata remove área de transbordo no

Bairro Nossa Senhora de Fátima
Após inúmeras reclamações que

afligem os moradores do bairro Nossa
Senhora de Fátima em Borda da Mata, a
Prefeitura através da Secretaria de Obras
remove área de transbordo que ficava
no bairro.

A área era alvo constante de pessoas
que colocavam fogo nos materiais ali
depositados.

“Pedimos a colaboração de todos os
moradores do bairro para que, caso
identifique algum veículo estranho ou
pessoa realizando uso indevido dessa
área que ligue imediatamente para o
telefone: (35) 3445 – 4927 ou enviar e-
mail para -
obras@bordadamata.mg.gov.br”, diz o
Prefeito Afonso.

Prefeito Afonso e Secretária de Obras, Rita

Fiscalização da Prefeitura de Borda
da Mata e Polícia Militar acaba

com festa clandestina com cerca de
70 jovens no Santo Cruzeiro

No dia 26 de junho, a Fiscalização da
Prefeitura de Borda da Mata e a Polícia
Militar foram acionadas para atender
uma denúncia de aglomeração no Santo
Cruzeiro.

Ao chegarem no local, encontraram
cerca de 70 jovens, sendo alguns deles
menores de idade e 07 veículos. A
fiscalização e a Polícia autuaram e
qualificaram todos.

Os responsáveis responderão pelas

autuações e as multas poderão variar de
R$5.000,00 a R$ 15.000,00 reais.

O boletim de ocorrência será
encaminhado para a Justiça e os
infratores poderão responder por crime
contra saúde pública e perturbação do
sossego.

Muitos jovens fugiram para mata. A
Polícia Militar e a fiscalização efetuaram
buscas nos arredores e dispersaram
todos.

“Programa Amanhecer”  Pão  e  Lei te
t e m  i n í c i o  e m  B o r d a  d a  M a t a

Desde o dia 1º de Julho as famílias da área urbana de Borda da Mata
e também dos distritos do Cervo e Sertãozinho, selecionadas no
Programa Amanhecer estão recebendo leite e pão, produtos estes
retirados diretamente nos comércios credenciados mediante
apresentação do cartão Pão e Leite.

O processo para cadastro no Programa teve início em abril de 2021,
realizado no CRAS e também nos atendimentos presenciais nos
distritos do Cervo e do Sertãozinho, numa parceria entre os
profissionais do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
e do CRAS Sebastiana Marques. No final de junho foram entregues
às famílias selecionadas os cartões do Programa. Essa entrega em
Borda da Mata aconteceu no CRAS, no Cervo na Praça da Igreja de
São Sebastião e no Sertãozinho na Associação dos Moradores.

Nesse primeiro momento já estão recebendo o benefício àquelas
famílias que já se cadastraram e foram selecionadas, mas novos
cadastros ainda podem ser feitos. O cadastro deverá ser agendado
através dos telefones (35) 3445-4988/3445-4985 ou presencialmente do CRAS. No dia do atendimento o solicitante do benefício
deverá apresentar: comprovante de inscrição no Cadastro Único, comprovante de endereço, RG, CPF, Carteira de Trabalho,
Holerite/Declaração de renda familiar, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, ou seja, os documentos de todas
as pessoas que moram na casa.

Prefeitura de Borda da Mata reforça a importância
da fiscalização no controle da Pandemia

A Prefeitura de Borda da Mata contratou uma equipe de
fiscalização  para auxiliar no enfrentamento ao combate ao
Coronavírus. O papel da fiscalização é esclarecer dúvidas,
fornecer orientações e agir em casos de denúncia, intervindo
quando necessário.

Com o aumento de casos na cidade é necessário a
colaboração de todos, onde os comércios, bem como os
clientes devem seguir todas as orientações.

“Faça também a sua parte para que voltemos a viver em
um tempo de paz e tranquilidade”, diz o Prefeito Afonso.

Estrada do Distrito do Sertãozinho em Borda da
Mata recebe manutenção da Secretaria de Obras

A Secretaria de Obras de Borda da Mata está empenhada no reparo
dos pontos críticos e na manutenção das vias, das estradas rurais,
fazendo cascalhamento, desvio de água entre outros reparos. A adoção
destas medidas tem como objetivo melhorar o escoamentos da
produção agropecuária, trazer o conforto para os usuários de veículos,
melhorar o tráfego de máquinas e equipamentos agrícolas das
localidades.

A Secretária de Obras informa à população que todos os trechos
contarão com manutenção periódica, visando sempre a acessibilidade
da população, principalmente da zona rural. As estradas rurais sempre
receberão um auxílio importante por parte da gestão 2021-2024 que aos
poucos, fará com que todos os pontos necessários recebam a devida
manutenção. Para auxiliar esse trabalho, a administração já entrou em
processo de licitação para compra de novas máquinas que trará mais
eficiência e agilidade no atendimento a toda a população rural.

Manutenção

das estradas

rurais

A saudade do mês tem nome: Festa da Borda
Após dois anos sem acontecer, a festa mais querida da cidade segue

deixando saudades nos corações dos moradores da região

A cidade de Borda da Mata, neste
mês, estaria prestes a realizar seus
tradicionais cinco dias de festa, com
muitas atrações, barraquinhas e
brinquedos que reúnem e alegram
muitas pessoas em torno das praças
centrais da cidade, em comemoração ao
dia da emancipação política e
administrativa do município e ao dia de

sua padroeira, Nossa Senhora do
Carmo, que mesmo com a realização da
novena, ainda há restrições e muito
cuidado com as normas sanitárias.
Infelizmente, para a tristeza de todos
os cidadãos, pelo segundo ano
consecutivo, a festa não está
ocorrendo, devido a necessidade do
distanciamento social imposto pela

pandemia da Covid-19.
Esperamos, graças a efetividade da

vacinação, que no próximo ano, a festa
aconteça, trazendo de volta todo o seu
entusiasmo, prosperidade e esperança
aos cidadãos da região, e alegrando
mais uma vez, sua população.

Júlia Toledo
Borda da Mata

Saudade
De quando viajar era legal
De chegar numa festa e dançar até o final
De quando saía de casa e voltava sem culpa

ou me sentir mal
De quando mostrar um sorriso não era perigo

mortal
De quando um abraço era fundamental
De quando comemorar não significava

irresponsabilidade
De quando estar vivo também significava

liberdade
Saudade

Saudade
De ver as crianças correndo e brincando
Indo para a escola
Com os amiguinhos jogando bola
De passear num shopping, viajar
De poder abraçar forte
Sem, como hoje, não achar que será sorte
Se todo esse pesadelo passar
O tempo está voando
Pessoas partindo sem poder ter despedida
O tempo está voando
E nós não podemos aproveitar nossa breve

vida
Saudade

Saudade
De sentir a brisa na beira do mar
Eu sei que é momento de ser grato pela vida
E eu apenas quero dizer que sinto pelas

partidas
E muita saudade
De sentir cada célula acompanhando a batida
Em uma festa qualquer com pessoas

celebrando a vida
Dançar e sorrir como se o mundo fosse acabar
Aproveitando ali, sabendo que do futuro só

Deus saberá
Cantar alto com as amigas quando a música

favorita tocava
A gente tinha tudo e não se tocava
Saudade

Saudade
De dançar, abraçar, jogar, viajar
De passear, estar com amigos ou mesmo

namorar
De fazer mais que sobreviver, pois viver de

verdade
Significava liberdade
Não apenas saudade
De sorrir com vontade
Sem uma máscara que só deixa livre o meu

olhar
Um olhar que grita mudo
Que eu quero mais que tudo
Que tudo possa se normalizar
Saudade

Saudade
Por isso quis escrever o que meu olhar diz
Que aqui dentro mora alguém que se atreve

a sonhar
Que pede a Deus que isso tudo vire cicatriz
Que os sorrisos voltem a encantar
Que nós possamos um dia dançar
A dança da liberdade
A noite toda pra comemorar
Que tudo foi só uma fase que veio para nos

lapidar
Mas por ora devemos fazer nossa parte e

acreditar
Que quando fica tudo bagunçado é pra

encontrar seu lugar
A pandemia me ensinou a valorizar
Um belo sorriso e a importância de um lar
Os amigos que mesmo longe não ousaram

abandonar
Que o sentido da vida é ter família, amor e

amizade
Saudade

No jogo da vida sou apenas um aprendiz
Sabendo, contudo,
Que meu coração vibra mudo
Para que eu tenha uma vida imensamente

feliz
Saudade...
Andressa Carvalho
Borda da Mata
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18/2021

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências.

AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º.Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 287.500,00(duzentos
e oitenta e sete mil e quinhentos reais), destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária a ser incluída no exercício
corrente:

ÓRGÃO 02.05 – DEPTO DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, SERV. URBANOS E RURAIS
UNIDADE 02.05.02 – MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo primeiro, com valor de
R$ 287.500,00(duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), são os provenientes de: TENDÊNCIA DE EXCESSO do
respectivo convênio junto ao MAPA de nº 901314/2020 anexo, quadro 1 no valor de R$ 238.750,00 e por SUPERÁVIT
FINANCEIRO quadro 2 no valor de R$ 48.750,00.

Art. 3º. Na execução orçamentária deste crédito suplementar fica autorizada a Suplementação das Dotações até o limite
de 29% (vinte e nove cento) sobre o total do crédito aprovado.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 09 de abril de 2021.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra

Presidente
Irna Borges dos Santos

Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva

Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19/2021
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências.

AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º.Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 230.000,00(duzentos
e trinta mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária a ser incluída no exercício corrente:

ÓRGÃO 02.05 – DEPTO DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, SERV. URBANOS E RURAIS
UNIDADE 02.05.02 – MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo primeiro, com valor de
R$ 230.000,00(duzentos e trinta mil reais), são os provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO do exercício anterior,
conforme relatório 75-5 de controle dos créditos adicionais abertos por superávit financeiro (controle por destinação de
recursos) anexo.

Art. 3º. Na execução orçamentária deste crédito especial fica autorizada a Suplementação das Dotações até o limite de
29% (vinte e nove cento) sobre o total do crédito aprovado.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 09 de abril de 2021.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra

Presidente
Irna Borges dos Santos

Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva

Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20/2021
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente e dá outras providências.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir a ação 1.039 e a abrir crédito adicional especial no valor de R$

277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária a ser incluída no
exercício corrente:

UNIDADE 02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02.03.01 – ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

Art. 2º. Os
recursos utilizados
para a abertura do
crédito adicional
especial previsto no
artigo primeiro, com
valor de R$
2 7 7 . 0 0 0 , 0 0
(DUZENTOS E
SETENTA E SETE
MIL REAIS), são os
provenientes de:
QUADRO 01:
s u p e r á v i t
financeiro do
exercício anterior
conforme relatório
75-5 de controle dos

créditos adicionais abertos por superávit financeiro (controle por destinação de recursos) anexo, no valor de R$ 82.000,00;
QUADRO 02: excesso de arrecadação do exercício atual conforme relatório 75-5 de controle dos créditos abertos por
excesso de arrecadação (controle de recursos) anexo, no valor de R$ 135.000,00; e do QUADRO 03: anulação de dotação
da seguinte dotação orçamentária:

Art. 3º. Na execução orçamentária deste crédito especial fica autorizada a Suplementação das Dotações até o limite de
29% (vinte e nove por cento) sobre o total do crédito aprovado.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 09 de abril de 2021.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra

Presidente
Irma Borges dos Santos

Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva

Secretário

Polícia Militar prende dono de estabelecimento por
infração de medida sanitária preventiva no Sertãozinho

No dia 04 de julho, domingo por volta das 19h, no Distrito Sertãozinho, a PM foi
acionada via 190 pela equipe de fiscais da Prefeitura de Borda da Mata a comparecer
no  Sertãozinho, onde segundo denúncias o proprietário de um estabelecimento de
lanches estaria aberto e atendendo clientes no interior, descumprindo assim a
determinação do art. 2º do Decreto Municipal 4526/ 2021. Ao chegar ao local foi
constatado que o estabelecimento estava aberto e com clientes em seu interior
sendo atendidos normalmente. Em contato com o proprietário do estabelecimento
este relatou que decidiu abrir devido a ter contas a pagar, reconheceu que estava
errado em abrir e atender clientes no seu interior. Diante da situação e da reincidência
o local foi multado e o proprietário preso pelo crime de infringir determinação do
poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.
O autor foi conduzido ao Quartel PM para lavratura do Termo Circunstanciado de
Ocorrência.

Polícia Militar prende homem por desacato
a fiscal da Prefeitura no Sertãozinho

No dia 04 de julho, domingo por volta das 19h15, no bairro Sertãozinho, a PM foi
acionada pela equipe de fiscais da Prefeitura de Borda da Mata e relataram que
estavam no atendimento de um procedimento administrativo e sem motivo aparente
um homem de 27 anos e outro de 47 anos começaram a insultá-los com palavrões,
vindo a desacatar os funcionários municipais. Um dos autores continuou a xingar
e desmerecer a equipe de fiscal dizendo que eram todos “funcionariozinhos de
merda”. Diante disso, os autores foram presos e conduzidos ao Quartel PM para
lavratura do T.C.O.

Polícia Militar prende homem por lesão
corporal - Maria da Penha no bairro Santa Terezinha

No dia 05 de julho, segunda-feira por volta das 22h, no bairro Santa Terezinha, a
PM foi acionada via 190 por uma vizinha que disse que estava ouvindo gritos de
pedido de socorro na sua rua, rapidamente a equipe policial deslocou ao local e
deparou com os gritos de pedido de socorro vindo de uma residência, diante do
estado de perigo a PM adentrou a residência a qual estava com a porta principal
fechada, sendo determinado que abrissem a porta, vindo uma mulher abrir a porta
e sair correndo nervosa do local, dizendo: Ele quer me matar! Diante disso, foi dado
ordem para que o autor saísse da casa com as mãos na cabeça, porém este não
obedeceu, sendo necessário que os militares adentrassem no interior da residência
para efetuar a sua prisão. O autor foi localizado em um dos quartos da casa sentado
na cama, sendo novamente dado ordem para colocar as mãos na cabeça, pois este
poderia estar armado, porém este não obedeceu às ordens, sendo necessário o uso
progressivo da força e a sua algemação.

Em conversa com a vítima esta relatou que mais cedo tiveram uma discussão de
casal e resolveram terminar o relacionamento e que o autor teria juntado as roupas
e saído de casa, porém este voltou a residência muito nervoso e partiu para cima
dela com agressões e tentou enforcá-la, que em determinado momento conseguiu
tirar ele de cima dela, mas que ele pegou um cobertor e tentou sufocá-la, vindo a
entrar em luta corporal. Que conseguiu se desvencilhar do autor e para se defender
pegou uma faca e se escondeu debaixo da pia para tentar salvar a sua vida, quando
a viatura policial chegou ao local e o prendeu. Diante disso, o autor foi preso e
conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Vereador entrega Kit Operacional para a
 Polícia Militar de Borda da Mata

No dia 02 de julho, a
Polícia Militar de Borda da
Mata recebeu a doação de
um Kit Operacional por
parte do Exmo. Sr.
Vereador José Quirino de
Alvarenga Neto. O kit é
composto por uma
Escada articulável, um
Alicate corta vergalhão,
uma Corda e um Pé de
cabra, que auxiliará no
desempenho do trabalho
Policial Militar, podendo
ser util izado em
operações policiais,
atendimento de socorro a
sociedade, entre outras. A
Polícia Militar agradece ao
doador,  e reforça o
compromisso na
prestação do melhor
serviço possível à
população de Borda da
Mata.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
DA POLÍCIA MILITAR EM

 BORDA DA MATA:
190 ou (35) 9-9829-1493
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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

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

Senador José Bento é beneficiado pelo “Programa mais
Genética” que buscará melhorar a qualidade e a

produtividade dos produtores agropecuários bentenses
Através de emenda parlamentar do Deputado Emidinho

Madeira, Senador José Bento recebeu uma motocicleta e um
bujão de sêmen para o “Programa mais Genética”, que será
implantado na Secretaria de Agricultura para os
agropecuaristas do município. A Prefeitura também contratou
o profissional  Donizete do Bairro dos Marianos que será o
inseminador, distribuidor e o primeiro contato do produtor
interessado nos semêns. A Prefeitura disponibilizará quantas
doses forem necessárias e o serviço será gratuito.

Para o Prefeito Fernando Fernandes e para a vice-prefeita,
Andreia Inácio, o intuito do programa é melhorar geneticamente
o rebanho, visando maior produção de leite ou carne. Para
alcançar essas melhorias, a inseminação artificial permite
realizar acasalamentos dirigidos e cruzamentos industriais.
Com a melhoria do gado, é possível aumentar a renda e
melhorar a qualidade de vida dos produtores.

O produtor poderá escolher entre as raças que são
disponibilizadas pelo programa, como Holandês, Gir Leiteiro,
Girolando e Nelore.

No dia 22 de junho, o prefeito Fernando Fernandes, junto
do seu Secretário de Saúde, Natan Souza e os vereadores,
Odilon Ferreira e Valdemir de Lima receberam na EMATER de
Belo Horizonte essa uma motocicleta e o bujão de sêmen para
o programa.

Estavam presentes no encontro, o
Presidente da EMATER, Otavio Maia, a
Secretária de Agricultura do Estado de
Minas Gerais, Ana Valentini.

Programa de
inseminação

artificial beneficia
produtores

agropecuários em Senador José Bento
No dia 1º de julho, a vice-prefeita,

Andréia Inácio, junto com o técnico da
EMATER de Senador José Bento,
Denilson e a Secretária de Assistência
Social, Irene Ferreira estiveram na sede
da EMATER em Alterosa. O objetivo da
visita foi a busca dos sêmens que irão
melhorar a produtividade e o resultados
dos produtores agropecuários
bentenses.

A Prefeitura de Senador José Bento
contratou o inseminador Donizete, que
será responsável pela a distribuição dos
sêmens de forma gratuita para os
produtores.

Essa ação faz parte do Programa de
Inseminação Artificial em parceria com
a Secretaria Municipal de Agricultura e
da EMATER. A Secretária de Assistência
Social, Irene Ferreira também esteve
presente, onde entregou um ofício com
o pedido de uma kit feira completo,
barracas, balanças e etc.

Prefeito e a vice de Senador José Bento
pedem autorização ao DER para que o
próprio município faça o recapeamento
da  Rodovia  Fe l íc io  Pascoal

 O prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes junto com a vice-
prefeita, Andréia Inácio solicitaram ao
Departamento de Edificações e Estradas
de Rodagem, a autorização para que o
Município de Senador José Bento,
execute o serviço de recapeamento
asfáltico da Rodovia Felício Pascoal que
liga o município à BR 459.

“Foi nos informado que não há verba
para referido serviço. Ocorre que o
trecho está há anos sem manutenção, o
que possibilita o tráfego normal dos
veículos, podendo ocasionar acidentes
e transtornos para as pessoas que
necessitam da rodovia. Somando ao fato
de que o município deixa de se tornar

um local atrativo para instalação de
empresas”, diz o Prefeito

Senador José Bento paga 50% do
13º salário dos servidores municipais

A Prefeitura de Senador
José Bento fez, no dia 10 de
julho, o pagamento de 50% do
13º salário dos servidores
municipais.

Segundo o prefeito
Fernando Fernandes e a vice-
prefeita, Andréia Inácio, o
objetivo da administração em
reconhecimento ao serviço
prestado, é auxiliar e ser
parceira dos servidores,
principalmente neste
momento de pandemia, além
de injetar numerário no
comércio local.

CRAS de Senador José Bento proporciona
curso de Trabalhador da Mecanização

Agrícola/ Manutenção do TAP e operação
No dia 05 de junho, começou no

CRAS - Centro de Referência de
Assistência Social- de Senador José
Bento, o curso de Trabalhador da
Mecanização Agrícola/ Manutenção do
TAP e operação. O curso é uma parceria
entre o SENAR/MG, Secretária
Municipal de Agricultura e Secretaria
Municipal de Assistência Social. A
duração foi de uma semana, sendo
dividido entre aulas teóricas e aulas
práticas.

“Um operador capacitado precisa
saber conduzir a máquina nas diversas
situações do dia a dia, usar todos os
seus recursos disponíveis com qualquer
equipamento agrícola. Isso otimiza a
produção e a mão de obra”, garante o
mobilizador.

Senador José  Bento ganha micro-ônibus
de 380 mil reais para a linha da Cisamesp

No dia 23 de junho,  o Prefeito
Fernando Fernandes, junto com o
Secretário de Saúde, Natan Souza, o
encarregado de obras, Arnaldo Mira e
os vereadores Odilon Ferreira e Valdemir
de Lima estiveram no Gabinete do
Deputado Estadual Ulysses Gomes,
onde foram informados que o município
de Senador José Bento em breve receberá
o montante de R$ 380 mil reais para a
realização da compra de um micro-
ônibus que fará a linha entre Senador a
Pouso Alegre (Cisamesp).
“Agradecemos o Deputado Estadual
pela emenda destinada a nosso
município”, dizem os representantes do
Município.

Políticos de Senador José Bento
agradecem Senador Rodrigo

Pacheco por destinar 300
mil reais ao Município

No dia 23 de junho, o prefeito de
Senador José Bento Fernando
Fernandes, junto do seu Secretário de
Saúde, Natan Souza e o vereador,
Odilon Ferreira estiveram no gabinete
do Senador Rodrigo Pacheco em Belo
Horizonte, onde agradeceram os R$

300 mil doados para a Secretaria de
Saúde no ano passado,  e
conversaram com o assessor do
Senador,  Rodrigo Lopes,  onde
discutiram o envio de novas emendas
parlamentares  para o nosso
município.

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!!!
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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.

Tocos do Moji atende casos
suspeitos de Covid -19 na nova UBS
A nova Unidade Básica de Saúde de

Tocos do Moji está quase pronta para
ser entregue a população, faltando
apenas alguns detalhes para ser
finalizada. Diante do quadro de
agravamento da Covid 19, a Secretaria
de Saúde passou a atender os casos
suspeitos na nova UBS, para evitar mais
contaminações e separar os
atendimentos do dia a dia da UBS que já
existia.

O Prefeito Givanildo aproveita a
oportunidade para agradecer e
parabenizar os profissionais de saúde

do município que não mediram esforços
para enfrentar esta doença que vem
deixando marcas nas famílias, no seu
momento mais crítico, porém reforça que
a batalha ainda não foi vencida e todos
precisam colaborar para que, em breve,
tudo possa voltar ao normal e que esses
profissionais possam trabalhar com
mais tranquilidade. “Em nome do povo
de Tocos do Moji, expresso os meus
mais sinceros agradecimentos a vocês
da Saúde Municipal. Que Deus os
proteja sempre”, finaliza o Prefeito
Nidão.

Equipe de enfrentamento da Covid-19

Estradas rurais de Tocos do Moji passam por
constantes manutenções e Prefeito Nidão

agradece os trabalhadores do setor de obras
A Secretaria de Obras de Tocos do

Moji vem constantemente fazendo a
manutenção das estradas rurais do
município. De acordo com o Prefeito
Givanildo, as estradas sempre são bem
cuidadas, mas neste período de estiagem
a Prefeitura aproveita para, além de
patrolar, cascalhar também, para que

quando chegar o período das chuvas,
os moradores da zona rural não tenham
problemas para trafegar e
principalmente escoar suas produções
agrícolas.

O prefeito Givanildo(Nidão),
reconhece o esforço de equipe do
Departamento de Obras e do Vice

prefeito Gervásio Armando que não
medem esforços para deixarem as
estradas rurais em boas condições de
uso. “Nosso muito obrigado a todos os
servidores deste setor e que juntos
possamos fazer um ótimo trabalho para
a nossa população” agradece o Prefeito
Nidão.


