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Crise hídrica - Distritos do Cervo e Sertãozinho em Borda da
Mata enfrentam série crise de falta de água e administração
municipal “usa diversos meios emergenciais até resolver o
problema em definitivo”, diz vice-prefeito Célio Cabral
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Escola Municipal Professora
Maria da Costa Ferreira de Ensino
Fundamental de Senador José Bento
passa por várias mudanças para
a volta das aulas presenciais

Escola reformada e preparada para as aulas presenciais
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Ganhadores do 1º e do 2º  Sorteios do Show de
Prêmios Produtor Consciente em Bom Repouso

Ganhadores das Motos zero quilômetro
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Prefeito de Tocos do Moji, Givanildo e o Vice-prefeito,
Gervásio participam de reunião no Gabinete do
Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco

Prefeito e vice de Tocos do Moji em reunião em Brasília
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Igreja Matriz de Bom Repouso comemora 46 anos de sagração pelo Arcebispo
Dom José D’Ângelo Neto
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Vereadores de Tocos
do Moji participam
da XX Marcha dos

Legislativos em Brasília
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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Atualizado dia - 03/09

Doses recebidas - 20.648

1ª dose aplicada - 13.283

2ª dose aplicada - 6.807

Dose única - 281

Bom Repouso
Atualizado dia - 03/09

Doses recebidas - 9.817

1ª dose aplicada - 7.085

2ª dose aplicada - 2.803

Dose única - 150

Tocos do Moji
Atualizado dia - 02/09

Doses recebidas - 5.121

1ª dose aplicada - 3.357

2ª dose aplicada - 1.504

Dose única - 68

Senador José Bento
Atualizado dia - 25/08

Doses recebidas - 2.361

1ª dose aplicada - 1.269

2ª dose aplicada - 658

Dose única - 30

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR  no dia: 09/09/2021
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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
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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 GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNAAAAA
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.

B o r d a m a t e n s e s  p a r t i c i p a m  d e
C a m p e o n a t o  d e  S k a t e  e m  C a m b u í
No dia 22 de agosto, foi realizado um campeonato de skate

na cidade de Cambuí. Borda da Mata foi muito bem
representada, pelos atletas Breno Alves, Mag Neves, João
Luiz, João Henrique e Gabi Marques. “Todos os atletas deram
o seu máximo por nosso município. Quero parabenizar todos
eles, em especial o atleta Breno Alves de 22 anos, vice campeão
na categoria iniciante”, diz Rafael, um dos integrantes da
Comissão.

7 de setembro – Dia da
Independência do Brasil

A emancipação brasileira do Reino de
Portugal é comemorada em forma de
feriado no dia sete de setembro, desde
1822, data que ficou conhecida pelo
episódio do “Grito do Ipiranga”. Ao
longo de todos esses anos, a
comemoração se deu a partir de desfiles
cívicos, onde tanto as instituições
escolares como as militares
organizavam-se e saíam pelas ruas
arrastando multidões, reafirmando a
importância da independência de nossa
nação. Nos últimos dois anos,
entretanto, o feriado da Independência
foi comemorado sem desfiles cívicos,
por conta da pandemia de COVID-19 que
assola o mundo inteiro. Apesar disso, o
feriado contou com algumas
manifestações espalhadas pelo Brasil, as
quais foram incentivadas e realizadas
pelos próprios cidadãos.

Em muitas cidades, como em Borda da
Mata, os desfiles cívicos constituíam-
se como um verdadeiro evento, que
reunia seus habitantes em torno de uma

comemoração em prol de um objetivo
comum, promovendo a união. Os
desfiles das escolas eram presença
confirmada, seguidos dos desfiles
militares. Todos os grupos que
realizavam os desfiles tinham sua própria
fanfarra e eram muito organizados,
cheios de pessoas marchando, com
direito até a porta-bandeiras. Dessa
forma, esse momento tornava-se um
verdadeiro espetáculo, onde as praças
ficavam lotadas de pessoas curiosas e
interessadas em assistir os desfiles.

Apesar dos desfiles não terem
acontecido por mais um ano
consecutivo, as expectativas são altas
para o próximo ano. Com a vacinação
avançando sobre o território brasileiro,
a esperança é de que no ano que vem
nossos queridos desfiles voltem e
possamos comemorar devidamente esse
fato histórico e tão importante na
história do Brasil.

Júlia Toledo

Borda da Mata

Integrante de
famosa dupla
sertaneja visita

Prefeito de Senador
José Bento

No dia 23 de agosto, o Prefeito de
Senador José Bento, Fernando
Fernandes recebeu em seu gabinete o
Vinícius da dupla Douglas e Vinícius,
do sucesso Volume 3. Ele ressaltou que
com o avanço da vacinação e
consequentemente a melhora da
Pandemia, poderá planejar sobre nossa
programação cultural de 2022.

Secretaria de Cultura, Lazer, Turismo e Esporte de Senador
José Bento revitaliza pontos turísticos do município
A Secretaria de Cultura, Lazer, Turismo

e Esporte de Senador José Bento
reaplicaram resina nas obras de artes da
Mina do Moreira e realizaram a pintura
da escada e do mezanino na Pedra do
Mirante. As ações foram realizadas pelos
funcionários Silvan e Diego da Casa da
Cultura. “Parabéns a todos os
envolvidos”, diz a Secretária de Cultura,
Renata Fernandes.

Igreja Matriz de Bom Repouso comemora 46 anos de
sagração pelo Arcebispo Dom José D’Ângelo Neto

No dia 08 de setembro, foram celebrados os 46 anos de
sagração da Igreja Matriz da Paróquia de São Sebastião e
São Roque de Bom Repouso.

Depois de 14 anos de construção, a Matriz foi dedicada
por Dom José D’Ângelo Neto, na presença de 23
sacerdotes e 60 seminaristas.

O  Arcebispo foi recebido pelas autoridades na praça
da Matriz, ao som da banda de música, Prefeito, Vereadores
e o Juiz de Direito de Cambuí.

O numero de fiéis que acorreram até a Matriz foi
surpreendente, pessoas vindas de todas as comunidades
da paróquia, além de muitos visitantes se fizeram
presentes.

“Feliz foi a solenidade que marcou para sempre nosso
povo”, diz uma moradora de Bom Repouso.
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Ganhadores do 1º e do 2º  Sorteios do Show de
Prêmios Produtor Consciente em Bom Repouso

Materiais de apoio  pedagógico
para alunos com necessidades

especiais de Bom Repouso

As professoras da Rede Municipal de Educação de Bom Repouso confeccionaram
Materiais de apoio pedagógico para atender as especificidades dos alunos com
necessidades especiais.

 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

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

No dia 1º de maio, houve o  primeiro sorteio do Show de Prêmios - Produtor Consciente – do  Departamento de Agricultura-
“A serviço do Produtor Rural”  do município de Bom Repouso. E no dia 25 de julho, o segundo sorteio. Agora o Departamento
conseguiu fotografar todos os ganhadores. Confira quem são eles:

Emater e Secretaria de Agricultura
de Senador José Bento incentivam
produtores rurais a realizar análise de solo

Para auxiliar os produtores rurais a
garantir mais produtividade nas
atividades agrícolas e de pecuária, foi
criada a Campanha de Análise de Solo
em parceria entre a EMATER e a
Secretaria de Agricultura de Senador
José Bento.

O objetivo é popularizar o uso dessa
técnica ainda pouco adotada por
produtores de Senador José Bento. Essa
análise, feita em laboratório, permite
racionalizar o uso de corretivos e
fertilizantes, o que garante uma
utilização mais eficiente dos produtos.

Em Senador José Bento, 34 produtores
já tiveram suas amostras recolhidas e
enviadas para análise. Após esse
processo o produtor rural de Senador
José Bento garante o direito de um frete
de caminhão de calcário, mediante a
apresentação da análise de solo, que
pode ser agendada pelo Secretário de
Agricultura, Alex Ferreira.

O produtor que tiver interesse em
realizar a análise de solo, deve entrar em
contato com o  Carlos ou com o Denilson
da Emater na Prefeitura de Senador José
Bento.

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
( 3 5 ) 9 - 9 9 1 0 - 8 2 3 3 / 3 4 4 5 - 2 1 3 0

A N U N C I E  N O  T R I B U N A  P O P U L A R
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Polícia Militar prende dono de Adega de bebidas

 por tráfico de drogas em Borda da Mata

No dia 20 de agosto, sexta-feira por volta das 19h40 no bairro Centro, a PM deu
inicio a Operação Policial para cumprimento de mandado de busca e apreensão em
um estabelecimento de bebidas localizado na Av. Joao Olívio Megale,  o qual foi
alvo de denúncias que no local estaria ocorrendo tráfico de drogas sendo o
proprietário o responsável pelas vendas; com o apoio das guarnições de Tocos do
Moji e a equipe de Rondas Ostensivas com Cães-ROCCA, foi logrado êxito em
localizar no interior do estabelecimento 14 papelotes de substância semelhante a
cocaína e um saco contendo substância semelhante a maconha. No endereço
residencial do autor, dentro do guarda-roupa, foi localizado um pote com duas
porções análoga a maconha, uma porção de substância semelhante a cocaína, dois
dichavadores e 339,00 reais. Diante disso, o autor foi preso e encaminhado para
Delegacia de Polícia Civil de Pouso alegre.

Polícia Militar prende motorista por conduzir veículo

sob influência de álcool no bairro Nossa Senhora Aparecida

No dia 22 de agosto, domingo por volta das 17h15 no bairro N. Sra. Aparecida, a
PM foi acionada via 190 por transeuntes a comparecer na Avenida Duque de Caxias
s/n onde duas pessoas haviam sido atropeladas por um veiculo fiat/Strada. Em
contato com a vítima esta relatou que se deslocava à pé pela avenida juntamente
com suas sobrinhas, momento em que se aproximou o veiculo fiat/ Strada e a
atropelou vindo a cair ao solo; sua sobrinha que estava ao seu lado também foi
atropelada e ficou caída debaixo do veículo; que neste momento identificou o
condutor e começou a gritar que a criança estava debaixo do carro, porém o condutor
do veículo que estava visivelmente embriago não deu atenção, tentou voltar com o
veículo e em seguida acelerou e passou por cima de sua sobrinha e evadiu do local
sem prestar nenhum socorro, que então foi auxiliada por terceiros que acionaram a
Polícia Militar e a ambulância.

De posse das informações a equipe Policial realizou rastreamento para localizar o
condutor do veículo, sendo visualizado o veículo envolvido adentrando na garagem
de uma residência no bairro Centro, sendo o condutor abordado, o qual apresentava
visíveis sinais de embriaguez tais como: hálito etílico, andar cambaleante, fala
arrastada, desordem nas vestes; Ao ser indagado sob os fatos, disse: que não
passou em cima de ninguém, perguntado se fez uso de bebida alcoólica disse que
bebeu só uma garrafa. Diante dos fatos foi dada voz prisão em flagrante ao autor;
o veículo foi removido pelo guincho e confeccionado 03 AITS referente às infrações
e posteriormente foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre.

Polícia Militar prende autor de furto a residência no bairro São Judas Tadeu

No dia 24 de agosto, terça-feira por volta das 11h15 no bairro São Judas Tadeu, a
PM foi acionada via 190 pela vítima que relatou que no dia 23/08/2021, teve seu
rádio toca CD player furtado por um indivíduo, que este por astúcia e oportunismo
adentrou pelos fundos da residência e através de um muro baixo veio a subtrair seu
rádio toca CD, marca Phillips, cor azul. Que toda ação delituosa foi filmada pelo
circuito de câmeras instaladas na residência da vitima; que em outras ocasiões já
teve uma makita, cavadeira, botijão de gás, furadeira dentro diversos materiais
básicos de construção furtados e que o autor é seu conhecido e que devido a
vítima ter idade bem avançada 83 anos, o autor sempre fica rodeando sua residência
aguardando momento oportuno para cometer delitos. Diante dos fatos e de posse
das imagens com as características do autor, a equipe Policial realizou diligências
nos possíveis lugares onde o autor frequentaria e logrou êxito em localizá-lo no
bairro São Benedito próximo a um ponto de vendas de drogas; Ao ser preso pelo
cometimento do crime de furto consumado, foi indagado sobre o material furtado,
tendo este levado ao local onde teria escondido o rádio toca CD, porém não foi
localizado. O autor afirma que venderia o produto do furto para comprar drogas nas
“biqueiras”  próximo da sua residência, e que não sabe o paradeiro do rádio toca
CD. Diante disso, o autor foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende dois homens foragidos

da Justiça no bairro Nossa Senhora de Fátima

No dia 27 de agosto, sexta-feira por volta das 09h30 no bairro N. Sra. Fatima, a PM
durante Operação Policial abordou um cidadão e em consulta ao sistema
informatizado foi constatado haver um mandado de prisão em aberto contra este
por pensão alimentícia, diante disso o autor foi preso e conduzido a Delegacia
Polícia Civil.

Na mesma data, por volta das 11h30, a PM recebeu informações que outro cidadão
estaria com mandado de prisão em aberto e se encontrava na sua residência no
bairro N. Sra. Fatima, sendo então desencadeada a operação para prendê-lo, ao
chegar ao bairro e este visualizar a viatura começou a evadir pelos fundos da sua
residência, vindo a se esconder em um matagal próximo, sendo feito varredura no
local com as demais equipes policiais foi logrado êxito em localizar o autor submerso
em uma área alagada, sendo abordado e preso. O mandado de prisão em aberto é
devido a um roubo ocorrido na cidade Pouso Alegre.

Polícia Militar prende homem por uso e

consumo de drogas no bairro São Francisco

No dia 28 de agosto, sábado por volta das 21h40 no bairro São Francisco, a PM
durante operação batida policial visualizou um transeunte já conhecido nos meios
policiais, em atitude suspeita, que ao avistar a equipe policial tentou se desfazer de
um objeto, jogando este ao solo. Sendo este abordado e o objeto localizado, o qual
se tratava de 02 pedras análoga a Crack. Diante disso, foi dada voz de prisão ao
autor e encaminhado para o registro do T.C.O.(Termo Circunstanciado de
Ocorrência).

Polícia Militar prende  homem com mandado de

prisão em aberto no bairro Nossa Senhora de Fátima

No dia 05 de setembro, segunda-feira por volta das 19h02 no bairro Nossa Sra.
Fatima, a PM durante Operação Policial recebeu informações de que um cidadão,
na tarde do dia 05/09/2021, havia se desentendido com sua amásia; e que o mesmo
estaria cheio de escoriações no corpo decorrente da briga; ato contínuo foi realizado
rastreamento na tentativa de localizar o mesmo, tendo obtido êxito em ser abordado
já na noite do dia 05/09/2021, e após consulta do seu nome no sistema informatizado,
foi confirmado haver um mandado de prisão em aberto. Diante disso, o autor foi
preso e conduzido para Delegacia Polícia Civil.

Polícia Militar faz o alerta sobre golpes:

Crise hídrica
Distritos do Cervo e Sertãozinho em Borda da
Mata enfrentam série crise de falta de água

 e administração municipal “usa diversos
meios emergenciais até resolver o problema
em definitivo”, diz vice-prefeito Célio Cabral

Os Distritos do Cervo e Sertãozinho
em Borda da Mata estão sofrendo, como
quase todo país, as consequências da
crise hídrica, umas das piores dos
últimos 60 anos. Mas, nestes locais são
mais agravados ainda por uma série de
problemas que arrastam há algum tempo,
como falta de manutenção adequada  de
Poço Artesiano, tanto que segundo o
vice-prefeito Célio Cabral, eles
prometeram  e irão cumprir que
resolverão o problema de água nestes
locais definitivamente, porém ressalta
os entraves do Poder Público que
demora para Licitação, percalços
durante o processo, entre outros
imprevistos.

De acordo com Célio Cabral, a atual
administração tem feito o possível para
amenizar esse problema no momento e
para isso, várias atitudes estão sendo
tomadas, como uma pessoa para tomar
conta da água 24 horas por dia no
Distrito do Cervo  e assim monitorar  os
locais, para que todos possam ter ao
menos o necessário para as suas
atividades. Lá, somente dois poços
artesianos estão com disponibilidade, o
terceiro está sendo ajustado a questão
da energia,  que tem dificultado o seu
funcionamento, mas de acordo com a
Secretária de Obras, Rita Carvalho, tudo
já foi providenciado para resolver esta
questão e, em breve, mais este Poço
estará funcionando.

O vice-prefeito Célio Cabral e os
Vereadores dos Distritos falam que
atualmente, o maior problema, nem é
tanto a escassez  de água, que poderá
até se agravar nos próximos dias e sim o
desperdício, já que nestes locais não há
hidrômetro para controlar os gastos e
pagam uma taxa mínima que não custeia
nem a energia elétrica para o seu
fornecimento. Futuramente, com estudo
adequado, todas as residências
receberão hidrômetro, segundo Célio
Cabral.

Diante das ações, está a compra de
uma Caixa d’água de 60 mil litros agora
no início de setembro e em breve será
instalada e também uma atitude mais
drástica que a Prefeitura e nem os
Vereadores queriam tomar, mas se viram
obrigados neste momento,  por falta de
consciência de alguns moradores que
insistem em desperdiçar água, mesmo
com todo esse problema. “Os
conscientes estão pagando com a falta
d’água, pelos que não colaboram”, diz o
vice-prefeito e acrescenta “por isso,
estamos sendo obrigados a criar esta Lei
que multa quem  não coopera e não
pensa no próximo”.

No dia 1º de setembro, a Secretária de
Obras, Rita Carvalho e o vice-prefeito,
Célio Cabral estiveram na Câmara
Municipal quando esta lei foi votada e
aprovada em 1ª e 2ª votações.  Ela foi
aprovada por 8 votos, já que a Vereadora

Joseli Brandão não pode comparecer e
o Vereador Quirino Zé do Povo votou
contra, alegando que a fiscalização por
Drone podia tirar a privacidade das
pessoas e que as hortas, água para o
gado, água para tanque de peixe
poderiam ser fonte de renda das famílias.
Mas o vice-prefeito e a Secretária de
Obras explicaram que nada será feito
para tirar a privacidade e que agirá dentro
da lei com notificações e se necessárias
multas, e também quanto as hortas, não
poderia abrir exceção, senão todos
poderiam alegar a mesma coisa, “então
tudo será feito com muita cautela e
respeitando as leis, mas precisa cortar o
desperdício, senão vai acabar a água e
nesse momento, pelo que eu senti
visitando os locais, não há outra solução
a não ser essa”, disse a Secretária de
Obras, citando exemplos de outros
locais que com menos água e mais
habitantes conseguem viver sem o
problema de falta d’água.

Confira abaixo o Projeto de Lei nº41/

2021 que foi aprovado pela Câmara:

Dispõe sobre o controle do
desperdício de água potável distribuída
para uso nos Distritos do Cervo e
Sertãozinho e Zona Rural do Município
de Borda da Mata/MG.

Art. 1º - O Município de Borda da Mata
poderá através de seu Prefeito Municipal
decretar Estado de Alerta de
Desabastecimento, ficando o Poder
Público, por meio de seu setor
competente, autorizado a determinar a
fiscalização nas áreas urbanas e rurais,
com o objetivo de constatar a ocorrência
de desperdício de água potável
distribuída, bem como, restringir o uso
exagerado da água potável distribuída.

Art. 2º - Independente da existência
do Estado de Alerta,  fica o Executivo
Municipal,  por meio de seu setor
competente,  autorizado a determinar
fiscalização em toda a cidade com o
objetivo de constatar a ocorrência de
desperdício da água distribuída.

Art. 3º - Constitui desperdício de água
para os fins desta lei:

I – lavar calçada ou ruas com uso de
água;

II – molhar ruas e estradas;
III – manter torneiras, canos,

conexões, válvulas, caixas d’água,
reservatórios, tubos ou mangueiras
eliminando água continuamente;

IV – Lavar veículos com uso contínuo
de água, utilizando o esguicho da
mangueira ininterruptamente sem o
auxílio de um recipiente d’água,
excetuando-se os casos de lava-jatos,
que deverão possuir sistema de
abastecimento próprio de água.

V - Negligenciar sobre vazamento em
tubulação hidráulica;

VI – Irrigação de Hortas excetuadas

as cultivadas para consumo familiar;
VII – Abastecer bebedouros de água

para Bovinos, Equinos, Suínos e outros
animais congêneres;

VIII – Abastecer piscina e tanques de
água para piscicultura (tanques para
peixes);

Art. 4º - Ao verificar o uso inadequado
ou o desperdício de água distribuída
para o consumo humano, fica o fiscal
autorizado a advertir o usuário para que
a prática não se repita, anotando o dia e
horário da ocorrência e registrando a
notificação, a qual será sucedida de
processo administrativo, permitindo-se
ampla defesa do infrator.

Art. 5º - Constatada pela fiscalização
a reincidência do uso inadequado ou do
desperdício,  será aplicada ao infrator 
multa no valor de 2 UFBM (duas
unidades fiscais de Borda da Mata) em
caso de Pessoa Física, e multa no valor
de 10 UFBM (dez unidades fiscais de
Borda da Mata) em caso de Pessoa
Jurídica. Se a prática do desperdício
persistir comprovadamente pelo fiscal,
a multa será em dobro, com amplo direito
de defesa do consumidor.

Art. 6º - Poderão ser mantidos de
forma sistemática,  programas de
controle de perda de água nos sistemas
de produção e distribuição, além de
mecanismos de informação, educação
ambiental e conscientização da
população sobre a situação dos 
recursos hídricos do Município e a
problemática de perdas e desperdícios
de água.

Art. 7º - Constatado o desperdício de
água em prédios públicos municipais,
imediatamente deverá ser comunicado
o Chefe do Executivo para que tome as
providências com vistas à apuração de
responsabilidades e à aplicação das
penalidades cabíveis.

Art. 8º - O Poder Público colocará à
disposição da população atendimento
telefônico para disque denúncia,
visando facilitar e agilizar o combate ao
desperdício de água.

Art. 9º - Fica autorizado o poder
executivo a usar todos os meios para
coibir práticas de desperdícios das
águas, utilização de equipamentos como
Drones, Imagens aéreas, via satélite,
Imagens de Celulares e Máquinas
Fotográficas, além da fiscalização in

loco. 
Art. 10º - Esta lei será regulamentada

pelo Executivo no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data de sua
publicação. 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Borda da Mata, 09 de agosto de 2021.

Afonso Raimundo de Souza
Prefeito Municipal
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Profissionais de Educação de Senador José Bento visitam São Roque de
Minas para conhecer projetos do Sicoob Saromcredi de cooperativismo,
educação financeira e empreendedorismo inserido nas escolas da cidade

A vice-prefeita de Senador José Bento,
Andréia Inácio junto com a Secretária de
Educação Vanessa Corsi, a diretora da
Escola Municipal, Izaura, a presidente da
Câmara Municipal, Luana Alves, um
grupo de professores e assessores do
Executivo estiveram em São Roque de
Minas com a missão de conhecer
projetos do SICOOB SARONCREDI de
cooperativismo, educação financeira e
empreendedorismo inserido nas escolas

da cidade.
A equipe recebeu as boas-vindas do

presidente do SICOOB SAROMCREDI,
João Carlos Leite, mais conhecido como
Joãozinho, onde realizou uma
apresentação institucional sobre a
Cooperativa de crédito e movimento da
CoopeEducação, além da visita à Casa
da Solidariedade Financeira - SICCOB
SAROMCREDI. O grupo encontrou com
os alunos da Escola Municipal Guia

Lopes e com os
alunos da
C o o p e r a t i v a
Educacional de São
Roque de Minas - Instituto ELLOS de
Educação, escola que fundamentou o
Programa de Educação para os alunos
do fundamental 2 e Ensino Médio, que
na ocasião os alunos compartilharam
suas experiências com os projetos
realizados.

No final da tarde, do dia 1º de setembro,
o grupo também teve a oportunidade de
conhecer a Queijaria Roça da Cidade -
Programa de Qualificação do Queijo da
Canastra, onde puderam conhecer o
processo de fabricação e degustar alguns
tipos de queijos da canastra.

O objetivo foi conhecer os projetos
para serem implantados no sistema de
ensino de educação municipal, para que
possam aplicar esses conhecimentos na
sala de aula com os alunos, mudando
assim, suas percepções de possibilidades
empreendedoras.

Secretaria de Educação de Bom Repouso realiza evento para orientar
profissionais sobre retomada híbrida e segura das atividades presenciais nas escolas

Nos dias 26 e 27 de agosto, a Secretaria Municipal de Educação de Bom Repouso realizou juntamente com a empresa Baldo Cursos e Eventos,
uma formação continuada com os profissionais da educação tendo como tema: retomada híbrida e segura das atividades presenciais nas escolas.

12ª Conferência Municipal de
Assistência Social de Bom Repouso

No dia 24 de agosto, aconteceu a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Bom Repouso,
com o tema “Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para

 enfrentar as desigualdades e garantir proteção social.”

Instituto Federal de Inconfidentes
doa 305 quilos de carne ao Asilo e
Pronto Socorro de Borda da Mata

O Lar Monsenhor Pedro Cintra e o Pronto
Atendimento de Borda da Mata agradecem ao
Instituto Federal do Sul de Minas, CAMPUS
INCONFIDENTES,  por intermédio do diretor-geral
e professor Luiz Flávio Reis Fernandes e da
Secretária de Gabinete, Laís Veronez, pela doação
de 305 quilos de carne.

“Essa iniciativa demonstra o senso de
engajamento social e amor ao próximo da diretoria
do IF Sul de Minas (Inconfidentes), e esperamos
que possa servir de exemplo, pois quando você
ajuda uma entidade como o LAR MONSENHOR
PEDRO CINTRA e o PAM, na verdade está
ajudando toda sociedade que é atendida por essas
instituições.  Ficam aqui registrados nossos
sinceros agradecimentos”, diz o Secretário de
Saúde, Celso do Amaral.
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Prefeito de Tocos do Moji, Givanildo e o Vice-prefeito,
Gervásio participam de reunião no Gabinete do
Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco

No dia 1º de setembro, o Prefeito de
Tocos do Moji Givanildo, juntamente
com o vice-prefei to,  Gervásio,
est iveram em Brasí l ia ,  quando
participaram de uma reunião no
Gabinete do Presidente do Senado
Federal, Rodrigo Pacheco.  “Quero
agradecer ao Deputado Estadual, Tito
Torres por preparar essa agenda.
Também ao Senador Rodrigo Pacheco

por nos receber em seu gabinete, ao
diretor do Senado, Alexandre Silveira
pela  recepção e pelo
comprometimento em destinação de
recursos para o desenvolvimento de
nosso município. Queria também
parabenizar o Presidente do Senado
Federal Rodrigo Pacheco pelo belo
trabalho a frente da Presidência do
Senado sempre sereno e pacificador

e pelo comprometimento com o
Estado de Minas Gerais”, afirma o
Prefeito Givanildo e acrescenta “são
viagens tão proveitosas, por isso que
o nosso município consegue estar
desenvolvendo cada vez mais, graças
a ajuda imprescindível desses nossos
parceiros, como os Deputados Tito
Torres e Rodrigo de Castro e o
Senador, Rodrigo Pacheco.

Vereadores de Tocos do Moji participam
da XX Marcha dos Legislativos em Brasília

Dos dias 23 a 27 de agosto, os Vereadores da Câmara
Municipal de Tocos do Moji, juntamente com o Prefeito
Givanildo José da Silva, participaram da XX Marcha dos
Legislativos Municipais, que ocorreu em Brasília.

Essa participação foi muito importante, pois estreita os laços
do município para com os Poderes Nacionais, reforçando assim
o empenho tanto dos políticos de Tocos do Moji, quanto aos
da esfera nacional, para que a cidade possa continuar
recebendo cada vez mais atenção por parte de seus
representantes em Brasília.

Durante a viagem, eles visitaram o Gabinete do Deputado,
Rodrigo de Castro, que imediatamente atendeu alguns pedidos
de interesse da população tocosmojiense.

Senador José Bento realiza Pedal da Fé até a Basílica de Aparecida

Entre os dias 03 e 06 de setembro, ocorreu o Pedal da Fé de Senador José Bento até a Aparecida - SP e a  Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo gostaria de agradecer o prefeito Fernando Fernandes, a Vice-
Prefeita Andréia Inácio pela confiança no projeto. “Assim, como gostaríamos de agradecer ao Secretário de Saúde, Natan Souza pela disponibilização do carro de apoio, para os ciclistas que participaram do pedal.
Nosso muito obrigado também ao motorista do carro de apoio,  Glauco Borzani e ao enfermeiro Diego Fraga pelo excelente trabalho realizado durante todo o trajeto”, diz Renata Fernandes, Secretária de Cultura.

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

Escola Municipal Professora Maria
da Costa Ferreira de Ensino
Fundamental de Senador José Bento
inicia em 2021 um ano de mudanças

Nos últimos meses foram recebidos
mobiliários novos (armários e prateleiras
em aço, quadros brancos, fogão
industrial); Trocadas portas das salas,
azulejos, janelas; Pintura de todas as
salas de aulas, cozinhas, corredores e
banheiros; Adquiridos  316 livros
infanto-juvenis para compor a
biblioteca; Melhora na velocidade da
internet; construído um banheiro PNE
(banheiro com acessibilidade para
pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida) que não tinha  na
escola; Contratação de um Técnico de
Informática para auxiliar a comunidade
escolar.

Em relação aos protocolos sanitários
para retorno das aulas presenciais, foram
instalados nos corredores e demais
ambientes da escola, dispensers para
higienização das mãos com álcool em gel
70%, dispensers de papel toalha e de
sabonete líquido em todos os banheiros;

Foram adquiridos termômetros para
auferir a temperatura na entrada das
dependências da escola; tapetes
sanitizantes para higienização dos pés,
protetor facial..

Foram contratados também pessoal
para monitorar recreio, o transporte e os
corredores durante as aulas e intervalos.

Essas são algumas ações concluídas
na escola, ao qual, até o final do ano tem
muito mais a ser feito para melhorar a
qualidade de vida dos alunos e
comunidade escolar.

“Gostaria de agradecer ao prefeito
Fernando Fernandes e a Vice-prefeita
Andreia que tanto nos apoiou nesse
período. Agradecer também aos
servidores da prefeitura que trabalharam
arduamente para que a reforma ocorresse
antes do início das aulas presenciais e
que ainda estão trabalhando para
finalizá-la ainda esse ano”, diz a
Secretária de Educação, Vanessa Corsi.


