
 DESDE MARÇO/97
ANO XXIII - Nº- 443

15 DE MARÇO DE 2021

Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-2130

BORDBORDBORDBORDBORDA DA DA DA DA DA MAA MAA MAA MAA MATTTTTA,A,A,A,A, BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO,,,,,     TTTTTOCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI, SEN SEN SEN SEN SENADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTOOOOO

Jornal Tribuna Popular
15/03/1997 – 15/03/2021
24 anos de circulação e

distribuído gratuitamente

Nesta edição de 15 de março de 2021,
o jornal Tribuna Popular completa 24
anos de circulação. Para mim, é uma
alegria enorme poder chegar até aqui,
distribuindo gratuitamente 2000
exemplares a cada 15 dias, atualmente.
No começo era mensal e só impresso,
agora não, ele é muito mais completo.
Muitas pessoas pensam que o jornal
impresso tem menos alcance que a
internet, engano de quem pensa assim,
pois o jornal moderno, além da versão
impressa, está também na internet. Só  o
site do Tribuna Popular completa  13
anos no ar, com cerca de 10 mil notícias
publicadas (um arquivo e tanto para a
história destas cidades) e são cerca de
25 mil visitantes todo mês. Também
temos nossa página no facebook, esta,
embora tenha certo alcance, tem em
média 4000 visitas por mês, por que eu
não pago para impulsionar, se não pagar,
a empresa restringe para as pessoas
mesmo, por isso que muitas publicações
oficiais de Governo, não tem tanto
alcance, senão pagar para impulsionar.
Temos ainda um grupo no WhatsApp,
com mais de 100 participantes que toda
quinzena recebe em PDF a edição que
foi impressa. Mas, segundo estudos
internacionais, um jornal impresso
atinge em média quatro pessoas, sendo
2000 exemplares, há cerca de 8000
leitores a cada quinzena. Exemplo é que
uma pessoa pega um jornal e leva para
uma família que tem  seis pessoas, as
vezes as seis leem o mesmo jornal.
Também ficam em algum comércio, em
que 20 pessoas podem ler o mesmo
jornal, por isso essa média de quatro por
jornal.

Mas mesmo com as dificuldades,
como qualquer outra empresa  na
pandemia, ainda me sinto realizado em
poder exercer a profissão que escolhi por
vocação, que é ser jornalista
profissional.  Agradeço do fundo do meu
coração, todos os colaboradores que são
muitos, nem posso citar nomes, que não
caberiam aqui, os que incentivam o jornal
com anúncios, as fontes que passam
reportagens, enfim são inúmeros e o
jornal só chegou até aqui e já entrou para
a história destas quatro cidades, Borda
da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji
e Senador José Bento, graças a vocês.
As vezes aumentam os apoios, as vezes
diminuem, mas isso, em nenhum
momento, diminuiu a minha vontade de
exercer essa profissão e tentar, ao
máximo possível, levar aos leitores uma
informação de qualidade, com
responsabilidade e principalmente, sem
ficar denegrindo a imagem de nossas
cidades. Nós que amamos  nossas terras,
temos o dever de ajudar a criar soluções
para os problemas ou invés de ficar só
apontando defeitos, como se tudo
pudesse ser feito num passe de mágica.
Enfim, a linha editorial do jornal
continuará a mesma, que é sempre levar
os nomes, as belezas e as riquezas
destes municípios por todo país.

Vamos entregar nas mãos de Deus
para que no próximo ano, quando o jornal
completar 25 anos, o mundo possa estar
melhor e nós possamos viver com mais
alegria, menos ansiedade e mais
esperança.

Muito obrigado a todos!!!
Antonio Donizete de Sousa

Jornalista

Três homens e uma mulher são presos e
uma menor apreendida por envolvimento
com Drogas em Borda da Mata somente
na última quinzena de fevereiro de 2021
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Bom Repouso recebe através de emendas
parlamentares uma Retroescavadeira para
aumentar os trabalhos na zona rural e uma
Viatura Policial para reforçar a segurança pública

Retroescavadeira e Viatura novas de Bom Repouso
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Senador José Bento comemora 58 anos de
emancipação política administração com live especial

Live em comemoração ao aniversário de Senador José Bento
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Departamento Municipal de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

de Tocos do Moji pede para
moradores e turistas que evitem

visitas aos pontos turísticos

Cachoeira, um ponto turístico que o Departamento pede que adie a visita

Anardino da
Motta falece aos
95 anos de idade

e recebe
homenagem

dos Peregrinos
do “Caminho

da Fé”
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Empresário visita Senador José Bento
com intenção de instalar empresa na cidade
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Previsão do Calendário de circulação

do Tribuna Popular em 2021

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

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

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

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!!!

Senador José Bento comemora 58 anos de
emancipação política administração com live especial
No dia 1º de março,  foi comemorado

58 anos de emancipação política
administrativa de Senador José Bento.

“Houve o hasteamento da bandeira
em celebração à emancipação política da
cidade. Uma cidade rica em beleza
natural e em acolhimento aqueles que
vêm nos visitar ou se fixar em nossa
terra.

Parabéns a todos munícipes que fazem
de Senador José Bento uma terra feliz
de se viver. O Prefeito Fernando
Fernandes e a Vice-Prefeita Andréia
Inácio desejam os parabéns a Senador
José Bento pelos seus 58 anos de
emancipação política”, diz a Secretária
de Cultura e  Turismo.

Além do hasteamento no dia 1º de

março, houve no final de semana, dias
27 e 28 de fevereiro,  uma live especial
para comemorar o aniversário do
Município.

A Secretária de Cultura disse: “Nesse
final de semana nossos talentos
comemoraram através de uma live, o
aniversário de emancipação de Senador
José Bento. Foi através da Página da
Prefeitura no Facebook e muitos prêmios
foram sorteados.

A Live Show especial de aniversário
de Senador José Bento contou com: Érika
& André; Fábio & Matheus; Guto &
Alícia Belli; Rita & Giovanna; Rosely &
Sebastião e também teve com os filhos
de Senador José Bento: Deborah e
Leandro; Lucas Peixe; Rafael Ferreira;

Roberta Pereira; Victor Hugo.
Foi muito bom estar  com vocês

nesses dois dias tão especiais que foi
para mim, bastante ansiedade por ser
meu primeiro evento como Secretária
de Cultura, Lazer, Turismo e Esporte,
mas graças a Deus saiu tudo perfeito,
mas teve parceria de muita gente que
ajudou para que tudo saísse como
esperávamos, como Patrocinadores,
Vereadores, Prefeito Fernando
Fernandes, Vice, Andreia Inácio, Leonel
Trentini, Maria Angélica Simões, Hugo
Lopes, Rosilene Gomes, os artistas , a
família dos artistas, a todos minha
gratidão ,vocês foram fundamentais
nesse evento. Obrigada!” finaliza
Renata Fernandes.

Live e hasteamento da Bandeira em comemoração ao aniversário da cidade

Empresário visita Senador
José Bento com intenção de
instalar empresa na cidade

No dia 28 de fevereiro, o prefeito de
Senador José Bento,  Fernando
Fernandes e  a vice-prefeita Andreia
Inácio, junto com o vereador Enrique
Demétrio Fraga receberam  no
gabinete do Prefeito, o empresário
Carlo da Camaca Holdings, que na
oportunidade parabenizou o
município por  mais  um ano de
emancipação política e que em breve
deverá fazer investimentos na cidade.

“Quero agradecer o empresário
Carlo da Camaca holdings e seu
diretor  Wesley por  ter  vindo
parabenizar  nosso município e
futuramente instalar sua empresa aqui
na cidade.

Muito obrigada .  O prefei to
Fernando juntamente comigo e todos
os vereadores estamos dando todo
apoio a empresa”, diz a vice-prefeita,
Andreia Inácio.

Prefeito de Senador José Bento visita Brasília
em busca de melhorias para o seu município

No dia 24 de fevereiro, o Prefeito de
Senador José Bento esteve em Brasília,
no Distrito Federal, para uma série de
reuniões. Ele se reuniu no  Gabinete do
seu amigo e Deputado Federal Doutor
Frederico, quando conversaram sobre as

demandas do Município junto ao
Orçamento da União.

Já no dia 25 de fevereiro, o Prefeito
Fernando Fernandes e a Presidente da
Câmara Municipal, Luana Alves
reuniram-se em Brasília com o

presidente, Marcelo Pontes do FNDE -
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação e com o Deputado Dr.
Frederico. Na ocasião,  conversaram
sobre pendências relacionadas ao
CEMEI - Olivia Eires Côrtes.

Psicopedagoga orienta pais ou
responsáveis sobre a volta as
aulas em Senador José Bento

No dia 25 de fevereiro,  a
psicopedagoga, Carla Juliane deixou
para os pais ou responsáveis pelos
alunos  de Senador José Bento um
comunicado nas redes sociais, sobre
a volta as aulas no município.

Ela está fazendo atendimentos terça
e quarta em Senador José Bento para
os alunos do Cemei Olivia Eiras Côrtes
e para os alunos da Escola Municipal
Professora Maria da Costa Ferreira de

Ensino Fundamental. Mas o recado foi
para os pais ou responsáveis sobre
ajudar os fi lhos nas atividades
escolares, acompanhá-los quanto a
participação das aulas remotas,
participação nas tarefas das apostilas,
fora desses horários passar tarefas
diferentes que não util izam
tecnologias. O vídeo está na página
do Facebook da Prefeitura de Senador
José Bento.

Carla Juliane

Senador José Bento faz parceria com Sebrae para abrir Sala Mineira para os empreendedores
O prefe i to  de  Senador  José  Bento  Fernando Fernandes

e a vice-prefei ta Andreia Inácio
es t iveram no d ia  03  de  março  com o  Anderson  Far ia ,

representan te  do  SEBRAE para  fecharem uma parcer ia
com SEBRAE, JUCEMG. Será instalada em Senador José
Bento uma Sala Mineira,  que é um espaço para facil i tar  o
acesso  dos  empreendedores  às  or ien tações  e  se rv iços
necessários para abrir,  manter regularizado e desenvolver
o seu negócio.
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Secretarias de Saúde e Educação de Bom Repouso promovem Oficinas para
capacitar profissionais da educação para o planejamento do retorno às aulas

A Secretaria de Saúde de Bom Repouso
juntamente com a Secretaria de Educação
promoveu oficinas de capacitação com os
profissionais da educação da rede municipal e
rede privada no intuito de prepará-los para o
planejamento do retorno às aulas e orientar
quanto aos protocolos de biossegurança
referentes à pandemia do vírus da Covid-19. Os
profissionais de enfermagem Guilherme e
Missimari abordaram assuntos como: atitudes
preventivas, formas de infecção, detecção dos
sintomas e sinais iniciais, período de incubação
e tratamento da doença. Este trabalho visa
promover um ambiente seguro e saudável aos
alunos, professores e demais profissionais
envolvidos no trabalho educacional.

Capacitação no CEMEI

Distribuição de álcool gel para os participantes Capacitação na Escola Washington Cassio Mariano

Campanha 2021- CRAS Sebastião
Ilto de Andrade – Bom Repouso
Conscientizar para empoderar

Como você contribui para sua
aposentadoria? Você está pensando no
seu futuro e no da sua família?

A/O Dona (o) de Casa que paga em
dia o INSS, tem direitos aos benefícios
da Previdência Social.

Saiba Mais!

 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 geralJC Contabilidade
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Câmara Municipal de Borda da Mata cria
Centro de Apoio ao Cidadão que prestará vários
serviços a comunidade e entre eles, carteira

de trabalho e documento de identidade (RG)
No dia 1º de março, foi aprovado  a

criação do Centro de Apoio ao Cidadão
da Câmara Municipal de Borda da Mata
– MG (CAC).

O CAC é um avanço na prestação de
serviços pelo Legislativo Municipal.

Ao Centro de Apoio ao Cidadão da
Câmara compete: Prestar informações
sobre a legislação municipal e orientação
a respeito das atividades institucionais
da Câmara Municipal; prestar orientação
aos que necessitarem para os órgãos
públicos competentes que prestem
serviço na área social;  manter o posto de
recepção, orientação, atendimento,
encaminhamento e acompanhamento do
cidadão; desenvolver outras atividades
compatíveis com suas finalidades.

Para alcançar seus objetivos, o Centro
de Apoio ao Cidadão poderá contar com
o apoio de colaboradores, mantendo

acordos e convênios de cooperação.
Consideram-se colaboradores as
instituições de Ensino Superior e as
entidades públicas que desenvolvam
ações, estudos e pesquisas relacionadas
às atividades do Centro de Apoio ao
Cidadão da Câmara Municipal de Borda
da Mata, dentre as quais:  Prefeitura de
Borda da Mata; Governo do Estado de
Minas Gerais;  Assembleia Legislativa de
Minas Gerais; Governo Federal; Senado
Federal; Câmara dos Deputados;
entidades representativas do comércio,
indústria e serviços;  entidades
representativas dos trabalhadores;
organizações sociais públicas e privadas,
de âmbito municipal, estadual e federal.

O CAC disponibilizará os seguintes
serviços gratuitos à população do
município: Balcão da cidadania, com os
seguintes serviços: a) emissão de CTPS

(Carteira de Trabalho e Previdência
Social); b) emissão de documento de
identidade (RG); auxílio na divulgação
de eventos em prol da comunidade,
desde que sem fins lucrativos,

utilizando-se dos meios de
comunicação da Câmara, vedado o que
se impõe contra a moral e os bons
costumes regionais.

Os serviços previstos serão
efetivados após a celebração de
convênio com os órgãos dos
respectivos entes federados.

Para o atendimento no Centro de
Apoio ao Cidadão será observada a
ordem de chegada do interessado que
acessará o setor através de senha a ser
retirada na entrada principal da Câmara.

A Diretoria do Centro de Apoio ao
Cidadão poderá estipular limitação diária
para atendimentos.

.

Evolução dos casos de Covid-19 no mês de fevereiro
em Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e
Senador José Bento – aumento variou de 12 a 34%

No mês de fevereiro, o aumento dos
casos de Covid-19 foi diferente do mês
de janeiro. Houve redução dos casos na
maioria das cidades, (municípios em que
o Tribuna Popular circula), mas segundo
especialistas, março deve ser o pior mês,
reflexo ainda das festas de fim de ano e
das aglomerações clandestinas do
Carnaval e as variantes que estão
surgindo.

Analisando os Boletins publicados
pelas Prefeituras, em relação ao último

do mês de janeiro e o último publicado
em fevereiro (alguns com datas antes do
final do mês, porque na cidade há poucos
casos e os Boletins não são diários). Mas,
comparando com as publicações de
janeiro, Borda da Mata, teve um aumento
de 16% dos casos, passando de 672 para
780 casos (no dia 1º de março); Bom
Repouso aumentou 22%, passando de
248 para 303(dia 28/02); Tocos do Moji
passou de 64 para 86, com acréscimo de
34%(26/02) e Senador José Bento

registrou 12% de aumento, passando de
74 para 83 casos(dia23/02).

Para os especialistas, o mês de março
pode ser o mais triste da história do país,
embora nestas quatro cidades parece
estar melhor que janeiro, o Brasil inteiro
está cada vez pior. Então até a chegada
da Vacina para todos, o melhor remédio
ainda é a prevenção: uso de máscaras,
higienização das mãos, distanciamento
físico e não provocar aglomerações.
Trabalhar não mata, mas festa sim.

Anardino da Motta falece aos 95 anos de idade e recebe
homenagem dos Peregrinos do “Caminho da Fé”
No dia 22 de fevereiro, Anardino Motta, de Borda da Mata,

faleceu aos 95 anos de idade. Anardino era conhecido na
cidade por suas pegadinhas e ser uma pessoa agradável que
brincava com todos, mesmo desconhecidos, e assim alegrou
muitas pessoas. Ele tinha um sítio, na beira da estrada que
passa o “Caminho da Fé” e ali, com muita diversão fez muitos
amigos e seu nome chegou a ser citado em um livro de um
peregrino e na época foi notícia no Tribuna Popular. Agora,
por ocasião de seu falecimento, um grupo do Facebook,
chamados de “Companheiros de Caminho” fez uma
homenagem a ele. Confira abaixo:

Companheiros de Caminho
“Lamentamos informar que o Sr. Anardino, filho ilustre de

Borda da Mata(MG), faleceu hoje (22/02/21), às 6h20. O
sepultamento será às 14h no cemitério municipal de Borda da
Mata. De acordo com sua filha Cristina, vinha passando por
complicações de saúde e, aos 95 anos, é chamado junto a
Deus após cumprir sua missão.

Por muitos anos construiu uma relação de afeto junto aos
peregrinos que, com suas “pegadinhas”, deixava o Caminho
da Fé mais alegre naquele trecho, nos dando forças para
continuar a jornada. Nossos sentimentos aos familiares,
amigos e aos peregrinos que  tanto o amavam. Vai com Deus
meu amigo! Obrigado por ter deixado nossas jornadas mais
leves”.

Polícia Militar apreende uma menor de idade e um homem por

tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha
No dia 15 de Fevereiro, no bairro Santa Terezinha, a PM desencadeou a operação

antidrogas na Avenida Magalhaes Pinto, no local de várias denúncias de tráfico de
drogas. Em dado momento foi possível visualizar quando um indivíduo bateu no
portão da casa, e visualizou uma movimentação suspeita entre os dois homens,
neste momento os policias tentaram fazer a abordagem, porém estes não obedeceram
as ordens e evadiram pelo corredor da casa, pulando muros, sendo abordado um
indivíduo e outro homem fugiu para uma mata, deixando para trás uma sacola com
22 pedras de substância análoga a crack, embaladas e prontas para a venda, além
disso havia uma mulher menor de idade e outro homem(usuário de drogas) na casa,
a menor confessou a traficância no local e entregou mais 63 pedras de substância
análoga a crack e 01 bucha de substância análoga a maconha, além disso foi localizado
um celular que foi apreendido. Diante disso, a menor foi apreendida e o homem
preso, sendo encaminhados com as drogas para Delegacia Polícia Civil.

Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas no bairro Santo Antonio

No dia 20 de Fevereiro, no bairro Santo Antônio, a PM deu início a uma operação
para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ao chegar na residência
alvo, ninguém respondeu, sendo preciso então arrombar uma das janelas da casa,
no interior da residência em um dos quartos havia uma mulher acordada com um
bebê, a qual estava com visíveis sinais de embriaguez. Ao ser relatado sobre o
mandado de busca e as várias denúncias de tráfico de drogas que ocorre no local,
a autora entregou um celular aos militares e atrás da capinha havia 05 papelotes de
substância análoga a cocaína. Foram realizadas buscas e localizado mais drogas
que estavam no guarda-roupas, sendo 04 buchas de substância análoga a maconha,
além de dinheiro que estava debaixo do colchão. Diante disso, a autora foi presa e
os materiais apreendidos e encaminhados a Delegacia Polícia Civil.

Polícia Militar prende homem por tráfico de

drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida
No dia 26 de Fevereiro, no bairro Nossa Sra. Aparecida, a PM deu início a uma

operação para o cumprimento do mandado de busca e apreensão em uma residência
que é alvo de várias denúncias de tráfico de drogas, ao chegar no local o suspeito
foi abordado e cientificado sobre o mandado de busca. Durante as buscas na casa
foi localizado dentro de um saco de carvão na área de serviço, 04 pinos de substância
análoga a cocaína e 01 bucha de substância análoga a maconha. Diante disso, o
autor de 18 anos foi preso e encaminhado junto com as drogas a Delegacia Polícia
Civil.

Polícia Militar prende homem com mandado

de prisão em aberto no bairro Santa Cruz
No dia 26 de Fevereiro, no bairro Santa Cruz, a PM deu início a operação batida

policial para localizar um indivíduo que estava com mandado de prisão em aberto,
tendo logrado êxito em localizar o cidadão na sua residência, o qual foi preso e
encaminhado a Delegacia Polícia Civil.

Polícia Militar prende homem por uso e

consumo de drogas no bairro São Judas Tadeu
No dia 27 de Fevereiro, no bairro São Judas Tadeu, a PM durante operação batida

policial pelo bairro, abordou um indivíduo em atitude suspeita, ao ser realizado a
busca pessoal foi localizado um embrulho plástico contendo 07 pedras de substância
análoga a crack e 01 cachimbo artesanal. O autor disse ser usuário de drogas.
Sendo então o autor preso e confeccionado o T.C.O.

Polícia Militar prende ex-namorado por

lesão corporal – Lei  Maria da Penha
No dia 28 de Fevereiro, no bairro Nossa Sra. Fatima, a PM foi acionada via 190

pela vítima, a qual relatou que ao chegar na sua residência e abrir o portão, deparou
com o seu ex-namorado dentro da casa, momento que veio em sua direção e começou
a agredi-la com socos e chutes, dizendo que iria matá-la, bateu a porta várias vezes
em sua cabeça, e que em determinado momento conseguiu se desvencilhar e fugir
para a rua, sendo perseguida pelo quarteirão; o autor aproveitou do momento e foi
até o veículo da vítima e amassou a lateral traseira e subtraiu da sua carteira R$400,00.
A vítima conseguiu retornar para a sua casa e fechou o portão. A viatura policial
deslocou rapidamente ao local e deparou com o autor em frente a casa, tentando
ingressar novamente, sendo este abordado, o qual apresentou resistência ativa,
sendo necessário uso de força e ser  algemado, o autor foi preso e encaminhado a
Delegacia de Polícia Civil.

Informação importante para a sociedade
sobre registro de ocorrências policiais

Assim como outros serviços essenciais à população, os órgãos de segurança pública seguem em atividade durante a
pandemia da Covid-19.  Mas o cidadão pode evitar o deslocamento até uma unidade policial, sem exposição desnecessária
ao risco de contaminação pelo Coronavírus. Alternativa de acesso fácil e rápido é a Delegacia Virtual, que possibilita o
registro de várias ocorrências: furto, perda de documentos/objetos, acidentes de trânsito sem vítima, dano simples,
desaparecimento de pessoa, localização de desaparecido e localização de desconhecido, ameaça, vias de fato/lesão corporal
e descumprimento de medida protetiva. Os registros podem ser feitos pelo smartphone ou computador, de qualquer lugar,
para fatos ocorridos em Minas Gerais, no prazo de até 30 dias. O acesso direto à Delegacia Virtual é pelo endereço
eletrônico www.delegaciavirtual.sids.mg.gov.br.  “É um serviço que gera celeridade, simplicidade, economia e, sobretudo,
neste momento, mais segurança para a saúde do cidadão. O registro é direcionado automaticamente à delegacia do local do
fato para se investigar, normalmente, como se fosse registrada de forma presencial”.

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos
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A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado
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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.

Fiscais da Prefeitura de
Borda da Mata interditam
estabelecimento comercial

No dia 26 de fevereiro,  um
estabelecimento comercial, Adega, foi
interditado por não obedecer as normas
sanitárias em Borda da Mata.

A adega fica na Praça Monsenhor
Pedro Cintra e foi lacrada por descumprir
as normas vigentes estabelecidas pela
Prefeitura nos decretos municipais.

Havia uma enorme aglomeração de
pessoas nos arredores do
estabelecimento, durante a noite, deste

dia. A vizinhança acionou a fiscalização,
que solicitou ao proprietário que
fechasse as portas, e ele não atendeu
as solicitações dos fiscais, não restando
alternativa a não ser de fechar o
estabelecimento que descumpria as
normas.

A Prefeitura pede  que todos
continuem respeitando as normas
vigentes no município, para que o
comércio não seja fechado.

Fotos: Assessoria de Comunicação da Prefeitura

Secretaria de Saúde de Borda da Mata
vacina contra a Covid-19 a faixa de 85
a 89 anos e mais profissionais da Saúde

Pessoas entre 80 e 84 anos também receberam cerca de 130 doses no dia 05 de março

A Secretaria de Saúde de Borda da
Mata vacinou mais 340 doses da vacina
contra a Covid-19.

De acordo com a responsável pela
Epidemiologia Grazieli Siqueira , dessas
doses, 40 foram destinadas para
profissionais de saúde que foram
vacinados no dia 05 de março das 7h às
9h na Secretaria de Saúde.

As outras 300, foram para vacinar, no
dia 04 de março, todos os idosos de 85 a
89 anos, nas Unidades de Saúde da
cidade e dos Distritos e os acamados,

quando os responsáveis pela aplicação
foram aos seus domicílios.

No dia 05 de março, das 9h às 12h, das
doses que sobraram da faixa dos 85 a 89
anos, aproximadamente 130 doses, foram
vacinados na Secretaria de Saúde,  as
primeiras pessoas na faixa de 80 a 84
anos. As demais pessoas dessa faixa
etária ficaram para a próxima remessa,
mas o Secretário de Saúde, Celso do
Amaral, está confiante que já neste mês
de março, chegue mais vacinas para
atingir mais grupos e até quem sabe

começar a vacinar os idosos acima de 60
anos, em breve.

Enquanto isso, continuem  com as
medidas de prevenção, uso de máscaras,
higienização das mãos e distanciamento
físico.

Obs. No dia 10 de março, estava
previsto para terminar a vacinação dos
idosos de 80 a 84 anos e já começar a
faixa etária de 75 a 79 anos. Como a edição
impressa é fechada antes, na próxima,
publicaremos mais detalhes desta fase
como quantidades de vacinados.

SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORDA DA MATA

DIIVULGUE SUA EMPRESA NO

TRIBUNA POPULAR

Deputado Federal Gilberto Abramo
destina viaturas para o Sul de Minas

A Região do Sul de Minas começou a
receber, no início de março, veículos para
compor a frota da Polícia Militar. Os
municípios de Bom Repouso e
Congonhal já foram contemplados  por
meio de indicações de emenda
parlamentar do Deputado Federal
Gilberto Abramo (Republicanos-MG).
Segundo Abramo, esse é um
compromisso do seu mandato, de acordo
com as demandas da população. “A
Segurança Pública é uma prioridade e o
Sul de Minas faz parte desse projeto. O
intuito é atender as cidades mais
deficitárias nessa área. Também estamos
contemplando o Norte e o
Jequitinhonha”, destaca.

O coordenador do Republicanos Sul
de Minas, Harley Fabiany, reforça a

importância dessas ações para a região.
“Essa parceria com o Deputado Gilberto
Abramo e os executivos municipais vem
resultando em desenvolvimento não
apenas na Segurança Pública, mas
também em diversas outras áreas, como
saúde e educação, como recursos
prioritários destinados ao combate à
COVID-19” salienta.

VIATURAS

Ao todo, foram investidos cerca de R$
60 milhões para a compra dos veículos,
por meio das emendas parlamentares e
convênios. Neste primeiro evento foram
contemplados municípios da região
Central do estado das 1ª, 2ª, 3ª, 7ª e 19ª
Regiões de Polícia Militar. Novas
entregas serão feitas nas demais regiões
mineiras nas próximas semanas.

Gilberto Abramo e

Harley Fabiany e as

novas viaturas
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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.

Departamento Municipal de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

de Tocos do Moji pede para
moradores e turistas que evitem

visitas aos pontos turísticos

Devido ao aumento expressivo de casos de infecção por Covid-19 no Brasil, em
especial nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a Prefeitura de Tocos do Moji
orienta a toda a população e eventuais visitantes de nossa querida cidade para que
evitem aglomerações em nossos atrativos turísticos, tais como cachoeiras, mirantes,
pedras, picos e montanhas.

Essa ação é importante para frear a disseminação do vírus e pode salvar muitas
vidas.

As nossas belezas naturais estarão aguardando nossas visitas de braços abertos
quando o momento for mais seguro.

Juntos venceremos esta batalha.
Departamento Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Tocos do Moji.

C a m i n h o  d a  F é  é  f e c h a d o
temporariamente de 06 a 20 de março

Segundo deliberação publicada em 03
de março de 2021, o Caminho da Fé
encontra-se fechado temporariamente
entre os dias 06 e 20 de março de 2021,
com a finalidade contribuir com o
enfrentamento à disseminação da
COVID-19.

Confira a deliberação:
Prezados parceiros e peregrinos,

Levando em consideração o momento
pelo qual os Estados que compõe o
Caminho da Fé estão passando, São
Paulo e Minas Gerais, em consequência
da Pandemia de COVID19, deliberamos:
O Caminho da Fé ficará fechado por 14
dias 06/03/2021 a 20/03/2021
Diferentemente dos últimos documentos
publicados na primeira Fase da Pandemia
no ano de 2020, este comunicado vem
estabelecer um fechamento temporário
para conter a expansão da pandemia nas
localidades por onde o Caminho passa.
Muitos municípios nos enviaram
decretos que restringem a circulação de
pessoas, assim como estabelece
condições de circulação. Entendendo
que o Caminho da Fé, como rota de
peregrinação, é um instrumento que
promove a saúde física e mental das
pessoas, acreditamos que o seu
fechamento temporário irá contribuir
para mitigar os impactos e propagação
da pandemia de COVID19. A tomada de
decisão neste momento se dá pelo
acompanhamento das notícias e pelo
quadro da pandemia nos últimos 30 dias.
Embasamos a decisão em dados e
números que apontam a evolução da
pandemia, nos diálogos com as
prefeituras municipais por meio de seus
gestores, além da posição de parceiros

e peregrinos. Sabemos do desejo dos
peregrinos em fazer o Caminho e também
da necessidade de manter as atividades
comerciais dos empreendimentos, porém
o cenário é preocupante e precisa ser
contido, mesmo que o método de
contenção seja este. Desta forma
adotamos, neste momento, as mesmas
medidas do nosso último fechamento em
agosto do ano passado. Medidas que
inibem as viagens pelo Caminho da Fé,
mesmo entendendo que não temos
controle algum sobre as decisões dos
peregrinos, nem tão pouco pelas
decisões de realizar os atendimentos
pelos empreendimentos. Nosso papel
neste momento é conduzir nosso
trabalho para a mitigação do risco e o
fazemos por meio da não liberação de
credenciais e certificados que validam a
peregrinação e da não divulgação da
oferta de serviços turísticos ao longo

do Caminho. Associação dos Amigos do
Caminho da Fé. Entretanto, sabemos que
não temos autonomia nas decisões dos
peregrinos que, com base no Artigo 5º
da Constituição, tem o direito de escolha
de ir e vir. Para os empreendimentos,
deixamos a critério de cada um, realizar
ou não os atendimentos aos peregrinos
que decidirem realizar suas viagens.
Enquanto isso vamos nos manter
focados nos procedimentos de proteção
individual e coletivos conforme as
recomendações dadas anteriormente.
Contamos com a colaboração de todos
e continuem acompanhando as notícias
pelos nossos canais digitais e
comunicados oficiais. Para saber sobre
os procedimentos e métodos de
enfrentamento da Pandemia de COVID-
19 adotada pela AACF, consulte:
www.caminhodafe.com.br/ptbr/covid.

 Diretoria Executiva da AACF

Governo de Minas Gerais decide
não unir Emater e Epamig

Em novembro de 2020,
determinei que fossem feitos
estudos a respeito da
possibilidade de integração
entre a Empresa de
Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais (Emater-MG) e
a Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas
Gerais (Epamig), que vêm
sendo conduzidos por um
grupo que envolve diversos
setores de governo.

Tais estudos indicaram a
necessidade de adoção de
ações no sentido de
reorganização e
fortalecimento das
atividades das duas
empresas de maneira
individual, neste momento.
São projetos importantes,
tais como os que tramitam na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e propostas de suma relevância que se
referem à pesquisa agropecuária, revisão de processos, otimização de estrutura
organizacional, implantação de ações de inovação, revisão do portfólio de serviços
com vistas à ampliação de receita e outras medidas que permitirão um melhor serviço
aos produtores rurais mineiros.

Romeu Zema

Governador de Minas Gerais

Bom Repouso recebe através de
emendas parlamentares  uma
Retroescavadeira e uma Viatura Policial

No dia 04 de março, o município de
Bom Repouso recebeu através de
emenda parlamentar, mais dois veículos
importantes para manter o
desenvolvimento do município. Foram
entregues para os munícipes,   uma
retroescavadeira e uma viatura policial.
A retroescavadeira foi adquirida por
intermédio do Deputado Federal, Bilac
Pinto. A aquisição  auxiliará na
manutenção das estradas rurais, tão
essencial para o escoamento de toda
produção agrícola, como morango,
batata,  entre outras e reforçando a
atenção que a administração municipal
tem para com toda zona rural. Já a Viatura

Policial, foi adquirida por intermédio do
Deputado Federal Gilberto Abramo que,
além de dar maior suporte para o efetivo
da Polícia Militar, beneficiará muito os
Militares no reforço da segurança
pública, também uma preocupação
constante do município, que não mede
esforços para que Bom Repouso
continue uma cidade agradável e segura,
tanto para a população, como para os
visitantes. O prefeito Edmilson Andrade,
em nome do povo de Bom Repouso,
agradece aos deputados pelas
conquistas adquiridas que visa sempre
melhorar a qualidade de vida da
população.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR
(35)9 9910-8233
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