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Desde do dia 03 de Janeiro já está valendo a Lei de
Abuso de Autoridade para os três Poderes – Executivo,
Legislativo e Judiciário e também para o Ministério Público
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Motociclista é preso por direção
perigosa na Rodovia MG 290

Em 15/01/2020, durante patrulhamento pela rodovia MG-290 foi visualizado uma
motocicleta em atitude suspeita nas proximidades do Posto Estrela da Mata, que ao
visualizar a viatura arrancou bruscamente evadindo sentindo Ouro Fino. Foi dada
ordem de parada e acionada as sirenes, contudo, o motociclista desobedeceu as
ordens dos Policiais Militares, em alta velocidade e ultrapassando em locais proibidos
bem como transitando na contramão de direção. Ao realizar a abordagem, o condutor
alegou que teria evadido por não possuir habilitação. Foi realizado o registro e o
condutor liberado em seguida. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado.

Entrega voluntária de arma de
fogo no bairro Santa Terezinha

Em 18/01/2020, durante abordagem a um veículo no bairro Santa Terezinha, o
condutor relatou que não possuía nada de ilícito em seu veículo, mas que tinha
intenção de entregar uma arma de fogo que estava em sua residência na zona rural,
temendo que alguém pudesse furta-la. Tal arma de fogo não possuía número de
série nem registro e foi recebida como herança do pai. A arma de fogo foi encaminhada
à Polícia Civil para adoção das providências cabíveis.

Homem é preso por crime
relacionado à violência
doméstica em Borda da Mata

Em 18/01/2020, acionados via 190 o solicitante relatou que seu irmão estava com
uma faca nas mãos querendo lesionar sua mãe e seu padrasto e que ambos estavam
trancados no quarto com medo de saírem. No local foi visualizado o autor com a
faca em mãos e determinado para que jogasse ao solo a faca, acatou prontamente a
ordem dos policiais. O autor foi preso em flagrante delito e encaminhado ao quartel
para adoção das providências cabíveis.

Homem é preso por uso e consumo
de drogas no loteamento Novo
Horizonte em Borda da Mata

A Polícia Militar, através da operação férias seguras, tem intensificando o
patrulhamento no interior dos bairros da cidade com a finalidade de levar
tranquilidade e segurança às pessoas. Em dado momento, foi avistado um veículo
parado em local ermo no loteamento Novo Horizonte, e ao proceder abordagem foi
localizado dentro do bolso do autor 01 bucha de substância análoga à maconha. O
autor assumiu a propriedade da droga sendo conduzido para o quartel para
providências cabíveis.

Atuação conjunta da Polícia
Militar com Polícia Civil apreende
uma arma de fogo e inúmeras
munições de calibres diversos

No dia 27/01/2020, a Polícia Militar de Borda da Mata atuando em conjunto com a
Polícia Civil, desencadearam operação no Distrito do Cervo, e no cumprimento de
mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram e apreenderam trinta e
quatro munições intactas de calibre 22mm, três munições intactas de calibre 9mm,
uma munição intacta de calibre 45mm, seis munições intactas de calibre 32mm, 01
munição deflagrada de calibre 32mm, cerca de 113 munições deflagradas de calibre
22mm e um revólver calibre 32mm. Os materiais apreendidos foram encaminhados à
autoridade de Polícia Judiciária para as devidas providências.
Telefones de emergência da Polícia Militar em Borda da Mata:
190 – (35) 99829-1493
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Casos de violência contra jornalistas no Brasil crescem
mais de 50% entre 2018 e 2019, aponta relatório
Um relatório da Federação Nacional
dos Jornalistas (FENAJ) aponta que o
número de casos de violência contra
veículos de comunicação e jornalistas
subiu 54,07% de 2018 para 2019. Foram
registrados 208 casos contra 135 no
período de comparação. Entre os 208
registros,
114
foram
de
“descredibilização” da imprensa e 94 de
agressões diretas a profissionais.
O documento, ‘Relatório da Violência
contra Jornalistas e Liberdade de
Imprensa’, é anual e foi divulgado no
dia 16 de janeiro, no Sindicato dos
Jornalistas, no Rio de Janeiro. Segundo
o levantamento, o presidente Jair
Bolsonaro (Sem partido) foi responsável
- sozinho - por 121 desses ataques
(58,17%).
O relatório diz que cinco dos ataques
do presidente foram agressões verbais
diretas a jornalistas durante entrevistas
que não foram reproduzidas no site do
Palácio do Planalto.
O levantamento incluiu, este ano, a
descredibilização da imprensa, que é uma
tentativa de questionar a credibilidade
da informação. O item foi criado por
causa dos ataques sistemáticos à
imprensa e aos jornalistas feitos por
Bolsonaro - foram 114 casos.
O relatório anual teve como base
discursos e entrevistas oficiais do
presidente entre janeiro e dezembro de
2019. A Fenaj também monitorou as
postagens de Jair Bolsonaro nas redes
sociais.
Mortes de jornalistas
O relatório traz ainda um balanço do

número de assassinatos contra
jornalistas. Em 2019, foram dois
registros: os jornalistas Robson Giorno
e Romário da Silva Barros, que atuavam
em Maricá (RJ), foram mortos. Em 2018,
houve apenas uma morte e, em 2017,
nenhuma.
O número de injúrias raciais
envolvendo jornalistas também cresceu:
foram dois casos de racismo em 2019,
contra nenhum em 2018. Já os casos de
ameças/intimações e de censuras
mantiveram-se iguais nos dois anos de
comparação: foram, respectivamente, 28
e 10 registros.
Já os demais tipos de violência direta
contra jornalistas caíram: as agressões
físicas, que eram as mais comuns,
diminuíram, passando a 15 casos, que
vitimaram 20 profissionais, contra 33 em
2018.
No mesmo sentido, houve redução em
outros tipos de ataque: em 2019, foram
20 agressões verbais, 10 casos de
impedimentos ao exercício profissional,
5 episódios de cerceamento à liberdade
de imprensa por meio de ações judiciais
e 2 casos de violência contra a
organização sindical dos jornalistas. Em
2018, foram, respectivamente, 27, 19, 10
e 3 casos.
Para a presidente da Fenaj, Maria José
Braga, a situação é grave. “Há, de fato,
uma permanente ameaça à liberdade de
imprensa no Brasil e à integridade física
e moral dos jornalistas. É preciso
urgentemente frear o arbítrio instalado
no país”, diz.
Sudeste lidera casos de violência

Por região, Sudeste é, pelo sexto ano,
a que tem mais casos de violência direta
contra jornalistas. Em 2019, foram
registrados 44 casos na região,
representando 46,81% do total de 94
agressões. A segunda mais violenta é o
Centro-Oeste (19,15%), seguida do Sul
(15,96%), Nordeste (11,70%) e Norte
(6,38%).
Já entre os estados, São Paulo
continua sendo o mais violento, com 19
casos ou 20,21% do total. O Distrito
Federal, com 13 ocorrências (13,83%),
passou ao posto de segundo estado
mais violento, ultrapassando o Rio de
Janeiro, que mantinha a posição nos
últimos anos. Neste, foram 12 casos, o
que representa 12,77% do total.
Profissionais de TV são os mais
agredidos
O relatório indica também que
jornalistas que trabalham em televisão
são as principais vítimas de agressões.
Em 2019, foram 35 casos (28,23% do
total). Profissionais que atuam em jornal
impresso ocupam a segunda posição: 33
casos ou 26,61% do total. Em terceiro
lugar, estão os jornalistas de mídia digital
(portais, sites e blogs), com 23 casos
(18,55%).
Políticos são os principais
agressores, diz o relatório
O documento conclui também que os
políticos são os principais autores de
ataques à imprensa. Eles foram responsáveis
por 144 ocorrências (69,23% do total) em
2019, a maioria delas tentativas de
“descredibilização” da imprensa (114), mas
há também 30 casos de agressões diretas.

Saúde Pública de Borda da Mata acompanha
tratamento de jovem com vício em drogas
e Paciente relata importância da rede de apoio
Há seis meses longe do álcool e da
droga, Mateus Matos comemora o
tempo de tratamento que segundo ele,
salvou sua vida. “A luta contra as drogas
é para o resto da vida, porque é uma
doença e precisa de tratamento, também
de persistência e amor” afirma
emocionado o rapaz de 30 anos que veio
visitar a família em Borda da Mata. Ele
está em recuperação na Comunidade
Betânia em Lorena/SP. A internação, bem
como toda rede de apoio ao paciente e
aos familiares é viabilizada pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Mateus conta que chegou ao ponto
de abandonar a família e morar na rua.
Lembra que certa vez, o filho pequeno o
viu deitado na calçada e pediu um
cobertor para ficar com ele. “Aí eu
percebi que precisava de ajuda”.
Para a secretária de saúde, Rosaly
Esther, é importante evidenciar que o
tratamento é difícil, depende muito do
paciente, mas vale a pena. “Vale a pena

porque resgata. Resgata a saúde física
e mental, além de fortalecer o lado
espiritual. Estamos trabalhando para
viabilizar todos os casos que chegam
até a Secretaria, além de estarmos
também a frente da implantação do CAPS
em Borda da Mata (Centro de Atenção
Psicossocial), que conta com equipe
multidisciplinar para acompanhar
pacientes
com
sofrimento
ou
transtorno mental,
incluindo aquelas com
necessidades
decorrentes do uso de
álcool e outras drogas,
assim o tratamento
continua depois da
internação”.
Mateus
deve
concluir o tratamento
em 11 meses. Durante
esse tempo, a Secretaria
de Saúde atua no

acompanhamento do paciente e da
família. A rede de apoio conta também
com
o
Departamento
de
Desenvolvimento Social e a equipe do
Cras que acompanham as crianças, filhos
do jovem em recuperação. “O principal
pra mim foi alguém acreditar em mim, que
foi a equipe da Saúde” conclui Mateus.
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Desde do dia 03 de Janeiro já está valendo a Lei de Abuso de Autoridade para os três
Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário e também para o Ministério Público
Uma das discussões mais acaloradas
do ano passado no Congresso Nacional,
a Lei de Abuso de Autoridade (nº 13.869)
começou a valer para todos os agentes
públicos do país desde o dia 03 de
janeiro de 2020.
Dentre as medidas da nova lei estão a
punição de agentes por decretar
condução coercitiva de testemunha ou
investigado antes de intimação judicial;
promover escuta ou quebrar segredo de
justiça sem autorização judicial; divulgar
gravação sem relação com a prova que
se pretenda produzir; continuar
interrogando suspeito que tenha
decidido permanecer calado ou que
tenha solicitado a assistência de um
advogado; interrogar à noite quando
não é flagrante; e procrastinar
investigação sem justificativa.
Promulgada em setembro, depois de
dois anos de debates, essa legislação
substitui uma já existente, de 1965, que
era exclusiva para o poder Executivo.
O novo texto expande as condutas
descritas como abusivas na legislação
anterior e estabelece que seus
dispositivos se aplicam a servidores
públicos e autoridades, tanto civis
quanto militares, dos três Poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário) e
também do Ministério Público (MP).
No total, 53 condutas foram definidas
inicialmente como abusos de autoridade.
O presidente Jair Bolsonaro vetou 23,
mas 15 acabaram restauradas ao texto
após análise dos parlamentares.
Assim, a lei define que 45 condutas
poderão ser punidas com até quatro anos
de detenção, multa e indenização à
pessoa afetada. Em caso de reincidência,
o servidor também pode perder o cargo

e ficar inabilitado para retornar ao serviço
público por até cinco anos.
A lei ressalta, no entanto, que só ficará
caracterizado o abuso quando o ato tiver,
comprovadamente, a intenção de
beneficiar o autor ou prejudicar outra
pessoa. A mera divergência
interpretativa de fatos e normas legais (a
chamada hermenêutica) não configura,
por si só, conduta criminosa.
Apesar de não ter caráter retroativo, a
tramitação da lei foi acelerada
após revelações de conversas entre
integrantes da força-tarefa da Operação
Lava Jato com membros do judiciário,
como o atual ministro da Justiça, Sergio
Moro, obtidas pelo site The Intercept
Brasil.
A medida, inclusive, foi avaliada como
uma reação do mundo político à
operação, uma vez que diversos artigos
dão margem para criminalizar condutas
que têm sido praticadas em
investigações no país, como a condução
coercitiva sem autorização judicial e
grampos em escritórios de advogados
de defesa.
Segundo o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), o objetivo da
medida é evitar que agentes públicos
“passem de suas responsabilidades”.
Para o advogado criminalista Fernando
Parente, a nova lei replica definições da
anterior e não deve ter potencial de
atrapalhar os processos de investigação.
“A legislação não vai atrapalhar a Lava
Jato. Não vai impedir juiz de decidir, não
vai impedir promotor de acusar ninguém,
muito ao contrário. Até porque muitos
crimes que nela estão previstos exigem
o dolo, ou seja, tem de ter a vontade de

abusar, de causar a finalidade que o crime
exija”, diz.
Ao longo do ano, diversas
associações de juízes e promotores
criticaram a legislação, afirmando que
suas definições abrem a porta da
impunidade.
Em uma carta aberta divulgada em
outubro, a Frente Associativa da
Magistratura e do Ministério Público, que
reúne 40 mil profissionais, disse que a
lei ”atinge e inibe o poder-dever de
investigar, processar e julgar autores de
crimes e de infrações civis e
trabalhistas”.
Por considerar vagos os artigos da
legislação, o Ministério Público de São
Paulo criou um grupo de trabalho e
desenvolveu um manual com parâmetros
para que os promotores evitem punições
no âmbito da lei.
Veja os artigos da lei de abuso de
autoridade:
Crimes punidos com detenção de seis
meses a 2 anos:
- Não comunicar prisão em flagrante
ou temporária ao juiz;
- Não comunicar prisão à família do
preso;
- Não entregar ao preso, em 24 horas,
a nota de culpa (documento contendo o
motivo da prisão, quem a efetuou e
testemunhas);
- Prolongar prisão sem motivo, não
executando o alvará de soltura ou
desrespeitando o prazo legal;
- Não se identificar como policial
durante uma captura;
- Não se identificar como policial
durante um interrogatório;
- Interrogar à noite (exceções: flagrante
ou consentimento);

- Impedir encontro do preso com seu
advogado;
- Impedir que preso, réu ou investigado
tenha seu advogado presente durante
uma audiência e se comunique com ele;
- Instaurar investigação de ação penal
ou administrativa sem indício (exceção:
investigação preliminar sumária
devidamente justificada);
- Prestar informação falsa sobre
investigação para prejudicar o
investigado;
- Procrastinar investigação ou
procedimento de investigação;
- Negar ao investigado acesso a
documentos relativos a etapas vencidas
da investigação;
- Exigir informação ou cumprimento de
obrigação formal sem amparo legal;
- Usar cargo para se eximir de obrigação
ou obter vantagem;
- Pedir vista de processo judicial para
retardar o seu andamento;
- Atribuir culpa publicamente antes de
formalizar uma acusação;
Crimes punidos com detenção de um
a quatro anos:
- Decretar prisão fora das hipóteses
legais;
- Não relaxar prisão ilegal;
- Não substituir prisão preventiva por
outra medida cautelar, quando couber;
- Não conceder liberdade provisória,
quando couber;
- Não deferir habeas corpus cabível;
- Decretar a condução coercitiva sem
intimação prévia;
- Constranger um preso a se exibir para
a curiosidade pública;
- Constranger um preso a se submeter
a situação vexatória;

- Constranger o preso a produzir
provas contra si ou contra outros;
- Constranger a depor a pessoa que
tem dever funcional de sigilo;
- Insistir em interrogatório de quem
optou por se manter calado;
- Insistir em interrogatório de quem
exigiu a presença de um advogado,
enquanto não houver advogado
presente;
- Impedir ou retardar um pleito do preso
à autoridade judiciária;
- Manter presos de diferentes sexos
na mesma cela;
- Manter criança/adolescente em cela
com maiores de idade;
- Entrar ou permanecer em imóvel sem
autorização judicial (exceções: flagrante
e socorro);
- Coagir alguém a franquear acesso a
um imóvel;
- Cumprir mandado de busca e
apreensão entre 21h e 5h;
- Forjar flagrante;
- Alterar cena de ocorrência;
- Eximir-se de responsabilidade por
excesso cometido em investigação;
- Constranger um hospital a admitir
uma pessoa já morta para alterar a hora
ou o local do crime;
- Obter prova por meio ilícito;
- Usar prova mesmo tendo
conhecimento de sua ilicitude;
- Divulgar material gravado que não
tenha relação com a investigação que o
produziu, expondo a intimidade e/ou
ferindo a honra do investigado;
- Iniciar investigação contra pessoa
sabidamente inocente;
- Bloquear bens além do necessário
para pagar dívidas;
(Com informações da Agência Senado)

Prefeitura de Borda da Mata dá apoio as famílias atingidas por enchente

A Prefeitura de Borda da Mata pretou toda a
assistência às famílias atingidas pelas enchentes no
trecho do bairro Santa Terezinha que margeia um
córrego. Um forte e persistente temporal na noite do
dia 12 de janeiro, fez o nível da água subir e invadir
algumas casas. Ao menos 28 famílias foram afetadas.
Para atender os moradores, a Prefeitura colocou
em prática a Lei Nº 180 de 2019, sancionada em
novembro pelo prefeito André Marques, para
conceder benefícios eventuais em situações de
calamidade a famílias em estado de vulnerabilidade
social.
Por meio da legislação, as famílias receberam
cestas básicas e colchões novos. Além disso, um
alojamento provisório foi reservado na Escola
Municipal Benedita Braga Cobra, o Grupo, para o
caso de desabrigados, embora este ainda não fosse
o caso.
“Estivemos desde a manhã prestando todo suporte
aos moradores da área afetada. Entregamos cerca de
40 cestas básicas. Também adquirimos cerca de 25
colchões novos para os moradores que perderam os
seus na enchente”, conta o diretor do Departamento
Municipal de Desenvolvimento Social, Thiago Senna.
O apoio do poder público é importante para casos como o da Dona Maria, de 65 anos. Depois de quatro meses morando de aluguel, ela decidiu voltar para a casa em que morava, à beira do córrego. “O pessoal
até me falou para esperar a temporada de chuvas passar, mas a gente vive de salário e ter que pagar aluguel”, se queixa Dona Maria.
Ela conta que chegou em casa na noite do domingo, de baixo de chuva, e começou a arrumar seus móveis na tentativa de protegê-los. Foi quando ouviu as vozes dos vizinhos em tom mais elevado. Ela saiu pra
ver o que ocorria e viu as margens do córrego já tomada de água. “Dali a pouco estava aqui em mim”, diz apontando para próximo da cintura.
Campanha arrecada donativos
Dona Maria está tentando recuperar os móveis atingidos pela enchente. Limpou, colocou para secar, mas tem poucas esperanças. Ela perdeu armários, cama, geladeira. Para auxiliar casos como o dela, o CRAS
Sebastiana Marques iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para as famílias afetadas pelas enchentes.
A solidariedade da população de Borda da Mata foi mais uma vez comprovada. Famílias atingidas pela enchente doações feitas pelos moradores locais e captadas pelo Departamento de Desenvolvimento Social.
Graças às doações de inúmeras pessoas, o departamento conseguiu montar kits com roupas, toalhas, cobertores e alguns eletrodomésticos. Ao todo, 10 famílias receberam os donativos. “A solidariedade do povo
de Borda da Mata já é bastante conhecida. Graças a Deus, podemos contar uns com os outros em momentos difíceis. Deixo registrada minha profunda gratidão a cada um que doou”, afirmou o prefeito André
Marques.
O Departamento de Desenvolvimento Social iniciou a campanha de arrecadação na segunda-feira, 13. A população se mobilizou rapidamente e conseguiu reunir um grande volume de donativos. Além de roupas
e artigos para a casa, moradores doaram um sofá, dois fogões e três ferros de passar.
“Assim que anunciamos a campanha, muitas famílias entraram em contato propondo as doações. Montamos, então, toda a logística de arrecadação e distribuição e fazemos chegar rapidamente às pessoas
necessitadas”, conta o diretor do Departamento, Thiago Senna. Com a entrega dos donativos, a campanha foi encerrada.
Mergulhar em você
Quando o Instagram abri
Deparei-me com uma imagem com uma frase dizia
Ela era oceano, mas ele só tomava banho de bacia
E comecei a refletir enquanto ria
Aquela frase era de uma complexidade
Trazia tantas verdades
Que escritas não caberiam ali
Tem gente que vai na piscina e só se refresca na
ducha
Coisa pouca, nem se lava, nem usa bucha

Tem gente que se muda para o litoral
Para aproveitar o mar diariamente
É amor afinal
A atitude não mente
Mas outros sempre passeiam de barco e vão surfar
Praticam mergulho: querem as profundezas desvendar
E tem o banho de chuveiro, alguns não são de
demorar
Uns tomam vários banhos por dia
Relaxam, descansam e sentem alegria
Outros tomam um todos os dias
Uns longos, outros a rotina atrapalha o que demoraria

De mar ou de chuveiro, até mesmo de bacia
Tem gente que foge de banho
Anti-higiênico e estranho
Mas não toma nem os que deveria
Assim são nossas relações
Às vezes escolhemos a bacia
A mergulhar num oceano profundo
Tem gente que é rasa, tem gente que é vazia
Mas tem gente que é hábitat, comporta o mundo
E quando a gente pensou que se aqueceria
E o outro era chuveiro queimado: banho d’água fria
Tem gente que nos traz tão boas sensações

Que a gente quer se banhar nela várias vezes ao dia
Mas muitas vezes a correria
Dita o tempo a se banhar no dia
Tem gente que foge do chuveiro e do mar
Não se molha, quem dirá mergulhar
Só toma banho quando alguém obrigar
Não faz amigos, não quer nem consegue se relacionar
Só toma banho de canequinha, porque dá pra limitar
Você me pareceu as águas da Costa Rica
Melhor ainda, as de Cancún
Sonhei com aquele lugar, não com qualquer um
Esperei a vida toda pra conhecer

Encantei-me com as águas, com a imensidão azul
Quando eu molhei os pés, quis tanto mergulhar
Se estivesse por perto, a surfar eu iria aprender
Ia conhecer de norte a sul
Todas as ilhas e recifes de corais
Sempre passear de barco, ia viver no cais
Descobrir o que há de ruim, com o bom me surpreender
Não sei como vou perguntar,
Mas se eu pedir você fica?
Não quero apenas os pés molhar:
Quero mergulhar em você.
Andressa Carvalho
Borda da Mata
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Confira o Calendário 2020 de coleta de galhos, gramas e móveis nos Bairros de Borda da Mata
Além da coleta de lixo orgânico, o Departamento Municipal de Obras segue um cronograma para recolher os entulhos de galhos, gramas e móveis nos bairros de Borda da Mata. A população deve ficar atenta às
datas para colocar os entulhos na rua apenas no período de coleta, como no máximo dois dias de antecedência. Dessa forma, é possível evitar transtornos nas vias públicas, principalmente em época de chuvas, em
que o lixo indevido na rua é facilmente escoado para bueiros, córregos e rios.
“Uma cidade limpa e organizada depende de todos nós.”

Equipe do Pronto Socorro
de Borda da Mata atua na
estabilização e remoção pelo
Samu de paciente em estado grave

Um grave acidente de bicicleta na
cidade de Tocos do Moji deixou a
professora Ana Paula Romualdo em
estado grave, no dia 15 de janeiro. Ana
Paula foi socorrida pelas enfermeiras do
Posto de Saúde de Tocos do Moji e
trazida para o Pronto Socorro de Borda
da Mata, onde foi atendida pela equipe
médica. Aqui, foi feito o chamado para
o SAMU e diante da gravidade, além
da ambulância, um helicóptero foi
enviado para remoção da paciente. A
equipe de Borda da Mata, entre eles, a
médica Bárbara, as enfermeiras Joyce e
Aline, e as técnicas Irma e Patrícia

atuaram no atendimento que realizou a
estabilização e remoção da paciente ao
Hospital das Clínicas Samuel Libânio,
em Pouso Alegre.
A secretária de Saúde, Rosaly Esther,
acompanhou o atendimento e além de
compartilhar solidariedade e oração,
reiterou a importância de ter o SAMU
no convênio com Borda da Mata
“nestes casos graves, a rapidez é
essencial. Se Deus quiser, tudo vai ficar
bem.”
Ana Paula é professora da Rede
Municipal de Borda da Mata, na Escola
Municipal Francisco de Souza Costa.

Atividades 2020 da Academia
da Saúde em Borda da Mata
recomeçaram em 13 de janeiro
As atividades da Academia da Saúde
2020 recomeçaram no dia 13 de janeiro,
em Borda da Mata. O professor de
Educação Física Totonho ministra as
aulas em três turmas.
Na segunda e quarta-feira, das 7h45
às 9h, acontece a CAMINHADA DA
SAÚDE voltada ao público da melhor
idade, sempre com a presença de um
enfermeiro da Estratégia Saúde da Família
para aferição de pressão arterial. As aulas
acontecem na quadra da Igreja
Presbiteriana Independente, no centro
de Borda da Mata.
No período da tarde da segunda e
quarta-feira, das 17h45 às 19h, acontece
as
aulas
de
SAÚDE
DO
TRABALHADOR, atividades para
jovens e adultos, que também são

ministradas na quadra da Igreja
Presbiteriana Independente.
Na terça e quinta-feira, das 17h45 às
19h, é a vez do VIDA SAUDÁVEL,
realizada na quadra da Escola do bairro
Santa Cruz, aberto a toda a comunidade.
Dentro do projeto Academia da
Saúde, o professor Totonho ministra
também as atividades de GINÁSTICA
LABORAL para os funcionários dos
departamentos de Administração e
Obras da Prefeitura e também nas
Unidades Básicas de Saúde do Centro,
Santa Rita, Santa Cruz e Nossa Senhora
de Fátima.
Para participar das atividades da
ACADEMIA DA SAÚDE, basta chegar
aos locais indicados no horário da aula
e conversar com o professor Totonho.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com
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Informativo Saúde – Tocos do Moji
Alerta contra o Sarampo
Considerando que até Janeiro de 2020 a circulação do vírus do sarampo
permanece ativa no País e diante da necessidade de proteger a população contra
a doença, neste ano, o Ministério da Saúde, juntamente com os Estados e
Municípios, irá realizar a vacinação contra o sarampo, que acontecerá em
duas etapas, sendo a 1° entre o período de 10 de fevereiro a 13 de março de
2020, com público alvo as pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos de idade,
com o Dia D de Mobilização Nacional em 15 de fevereiro de 2020 (sábado).
E a 2° etapa de 03 a 31 de agosto de 2020 para o público alvo de 30 a 49
anos de idade, com Dia D de Mobilização Nacional em 22 de agosto de 2020,
porém a Secretaria Municipal de Saúde de Tocos do Moji comunica que a
vacinação da população desta faixa etária será realizada juntamente com a
primeira.
Comunicamos que a UBS Tocos do Moji estará aberta no dia Nacional de
Mobilização 15 de fevereiro de 2020 das 8h às 16h, para a vacinação da faixa
etária de 5 a 49 anos. Compareçam munidos de cartão de vacina e cartão do
SUS.
Fonte: Equipe Saúde - Tocos do Moji

Obras de ampliação e reforma da Escola Municipal
Francisco Souza Costa avançam em Borda da Mata

As obras de ampliação da Escola
Municipal Francisco Souza Costa
seguem a todo vapor. As paredes do
anexo que está sendo construído nos
fundos da escola já estão de pé. A
próxima etapa das obras será a
cobertura.
O anexo vai abrigar quatro
modernas salas. Além do novo
espaço, a quadra poliesportiva da
escola, que fica ao lado do terreno
onde está sendo construído o anexo,

será totalmente revitalizada. Ela será
totalmente fechada e vai receber
pintura nova.
A construção do anexo e reforma
da quadra integram a primeira de três
etapas das obras. Nesta primeira fase,
estão sendo investidos R$ 288 mil.
Outras duas etapas de obras estão
previstas para o primeiro semestre
deste ano, nas fases finais está
previsto um investimento aproximado
de mais R$ 1 milhão para reforma

completa de toda a escola.
“Superada a crise dos últimos anos,
estamos conseguindo investir forte
para melhorar a infraestrutura, a
educação e a saúde em Borda da Mata,
setores prioritários. Toda a economia,
todo o empenho para captar verbas
junto aos governos federal e estadual
tem surtido efeito. Esta obra, por
exemplo, vai atender uma
reivindicação antiga da comunidade”,
avalia o prefeito André Marques.

Prefeitura de Borda da Mata faz melhorias no
morro de acesso ao Distrito do Sertãozinho

Decreto regulamenta concessão do
auxílio transporte intermunicipal no
ano de 2020 em Borda da Mata
Alunos que já receberam o auxílio em 2019 deverão apenas
comprovar a matrícula e apresentar procuração. Para alunos que
desejam ser incluídos, documentação deve ser entregue no setor de
protocolo de 20 de janeiro a 14 de fevereiro.

O Decreto de Lei 4201/2019,
publicado pela Prefeitura de Borda da
Mata, regulamenta para o ano de 2020
a concessão do auxílio transporte
intermunicipal. Alunos que já
receberam o auxílio em 2019 deverão
apenas comprovar a matrícula e
apresentar procuração. Para alunos que
desejam ser incluídos, documentação
deve ser entregue no setor de protocolo
de 20 de janeiro a 14 de fevereiro.
O benefício é concedido com base na
Lei 2.119 de 2019 e é direcionado a
estudantes universitários e/ou de
cursos técnicos ou profissionalizantes,
residentes em Borda da Mata, que se
desloquem diariamente para os
municípios de Pouso Alegre,
Inconfidentes e Ouro Fino.
Os interessados devem protocolar

entre 20 de janeiro e 14 de fevereiro de
2020 o seguintes documentos: cópias
dos documentos pessoais; cópia do
comprovante de endereço no
município de Borda da Mata;
comprovante de matrícula, em que
conste a data de início e término do
ano letivo; procuração.
Representantes legais
Os estudantes beneficiados pelo
auxílio deverão eleger representantes
legais, a partir de procuração. Caberá
a estes representantes receber o auxílio
e dar quitação ao transporte. A íntegra
dos procedimentos para receber o
auxílio deve ser consultada no decreto
que pode ser acessado no site da
Prefeitura. O modelo de procuração e
o termo de compromisso constam nos
anexos do decreto.

Rodada de manutenção da
iluminação pública em Borda
da Mata atua em 48 pontos da
cidade, zona rural e Cervo
A cada 15 dias, empresa contratada pelo município, faz
manutenção da iluminação pública na cidade, distritos e
zona rural, com foco na segurança, comodidade dos
moradores e economia para os cofres públicos
Mais uma rodada de manutenção da
iluminação pública em Borda da Mata
realizou troca de lâmpadas em 48 pontos
da cidade, zona rural e no Cervo. A ação
é realizada pela JJ Energia, empresa
prestadora de serviços, habilitada por
meio de concorrência pública, e ocorre
a cada 15 dias. O trabalho tem foco na
troca de lâmpadas queimadas ou com
mau funcionamento.
Na zona rural, foram feitas trocas no
bairro Bogari e próximo à Serrinha.
Também tiveram trocas no distrito do
Cervo. Lâmpadas também foram
trocadas em diversos pontos da cidade.
O chefe de Gabinete da Prefeitura,
Celso Cardoso Arruda, lembra que os
moradores podem informar a ocorrência
de problemas nos postes de suas ruas
por meio dos canais de comunicação da

Prefeitura. Segundo ele, a meta é manter
as ruas do município sempre bem
iluminadas para dar mais segurança e
comodidade aos moradores. “Além da
segurança ser maior e da comodidade,
também eliminamos o desperdício de
energia por mau funcionamento”,
observa.
Como informar a necessidade da troca
de lâmpadas
Para informar a necessidade de trocar
uma lâmpada queimada nos postes da
cidade os moradores podem utilizar as
redes sociais da Prefeitura ou ligar no
telefone 3445-4902. É importante
informar o nome da rua e o número mais
próximo da ocorrência. As manutenções
são feitas a cada 15 dias, se dirigindo
aos locais identificados pela Prefeitura
e informados pela população.

O morro de acesso ao distrito do Sertãozinho recebeu
melhorias. No dia 10 de janeiro, o Departamento de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata, dando continuidade ao trabalho
permanente de manutenção das estradas rurais, realizou uma
ampla intervenção no local.
O trecho foi nivelado e recebeu uma camada de brita para melhorar a aderência dos veículos que trafegam pelo local. As
laterais da estrada também receberam retoques para aumentar a eficiência do escoamento de água durante as chuvas.
“Depois de reestruturar a ponte de acesso ao Cervo, estamos fizemos essa importante melhoria no morro de acesso ao
Sertãozinho. Vale lembrar que essas ações de melhorias e manutenção de vias são permanentes. Temos uma extensa malha
viária para cuidar, mas graças ao esforço e toda a dedicação de nossa equipe de trabalho, temos conseguido dar o nosso
máximo”, avalia o prefeito André Marques.

Prefeitura de Borda da Mata refaz ponte
e substitui manilhas na entrada do Cervo
Capacidade de vazão no local também foi aumentada em reestruturação completa da ponte

O Departamento de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata refez a ponte
que fica na entrada do distrito do Cervo.
Danificada pelas últimas chuvas, as
manilhas que fazem a drenagem do local
foram substituídas, aumentando seu
poder de dar vazão às águas das chuvas.

“Refizemos a ponte e todo seu sistema
de drenagem, substituindo as manilhas
para dar maior segurança aos moradores
que passam pelo local”, contou o
prefeito André Marques.
Limpeza no córrego do bairro Santa
Terezinha

No bairro Santa Terezinha, o córrego
foi limpo e desassoreado para minimizar
os riscos de enchentes, embora não
tenha sido suficiente para conter a chuva
torrencial que caiu no dia 12, a Prefeitura
havia feito o que podia e devia ser feito
no local.

Manutenção
da Iluminação
Pública
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Senador José Bento terá alerta sobre
chuvas intensas, tempestades e vendavais
No dia 23 de janeiro, o Prefeito
de Senador José Bento, Fernando
Fernandes, se reuniu com o
Sargento Vanderlan, responsável
pela Defesa Civil da Região de
Pouso Alegre, quando foram
bordados temas relacionados ao
planejamento, coordenação,
mobilização e gestão das ações de
Proteção e Defesa Civil no âmbito
do município. “Umas das
novidades é a disponibilização
para toda população, de alertas de
chuvas intensas, tempestades,
vendavais e demais fenômenos
naturais que podem trazer algum
risco à população”, diz o Prefeito
Fernando.

Solenidade marca posse dos
novos Conselheiros Tutelares
de Senador José Bento
Os cinco novos Conselheiros
Tutelares eleitos em outubro do ano
passado em Senador José Bento
tomaram posse no dia 10 de janeiro para
atuarem na defesa dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes.
A cerimônia aconteceu no CRAS de
Senador José Bento com a presença de
Secretários Municipais, Autoridades do
Município e amigos. “Ser criança, é ter
liberdade para viver a infância com

Reunião com o responsável pela Defesa Civil da Região de Pouso Alegre

Abertas as inscrições para as Oficinas do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) do CRAS de Senador José Bento

qualidade. Ser criança, é ter direito à
moradia adequada, à alimentação
saudável e a uma boa educação. Ser
criança, é poder ser amado, protegido
e feliz. Simples assim”.
Os novos Conselheiros de Senador
José Bento são: Renato Martinez
Sanchez; Rita de Cássia da Silva;
Samantha Silene Lima; Maria
Elizabeth Silva Belli; Lucimara Alfredo
Cesário.

Posse dos
Conselheiros
Tutelares:

Estão abertas as inscrições para as Oficinas do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS de Senador José Bento.
Documentação necessária:
- RG/ CPF do pai ou responsável.
- Certidão de Nascimento ou RG da criança/adolescente.

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

7

TRIBUNA POPULAR

Novos Conselheiros Tutelares de Bom Repouso tomam posse
No dia 10 de
janeiro, os cinco
novos Conselheiros
Tutelares de Bom
Repouso tomaram
posse para um
mandato de quatro
anos. Os eleitos em
outubro foram: Maria
Lúcia de Oliveira;
Edna Andrade dos
Santos; Mariana Alcântara Crispim; Maria José Oliveira da Silva Brandão; Diane Souza de Oliveira Brandão.
Estavam presentes o prefeito Messias, o vice Hélio José de Andrade, o Sargento Andrade, a Secretária de Educação Terezinha, a Secretária de Saúde, Lourdes, a Chefe do Departamento de Turismo, Esporte ,
Cultura e Lazer, Talita, os vereadores: Bruno, José, Gilberto e João . E os membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG. INEX DO MARCO REGULATÓRIO 001/2020. OBJETO: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA
COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE-CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA-MG,
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TERMO DE FOMENTO 001/2020. CELEBRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CENTRO DE BORDA DA
MATA. VALOR: R$ 12.000,00. ASSINATURA: 02/01/2020. VIGÊNCIA: 31/12/2020 JOSÉ EPAMINONDAS DA SILVA – ASSESSOR DE GOVERNO.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG. INEX DO MARCO REGULATÓRIO 002/2020. OBJETO: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA
COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE-CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA-MG,
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TERMO DE FOMENTO 002/2020. CELEBRANTE: CONSEP – CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA.
VALOR: R$ 14.400,00. ASSINATURA: 02/01/2020. VIGÊNCIA: 31/12/2020 JOSÉ EPAMINONDAS DA SILVA – ASSESSOR DE GOVERNO.

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata

Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.
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Departamento de Esporte de Bom Repouso realiza Campeonato de Futsal na cidade

No dia 15 de janeiro, teve início, em Bom Repouso, do Campeonato Municipal de Bom Repouso. A abertura foi sucesso e a torcida esteve presente. De acordo com a responsável pelo Departamento de Esportes,
Talita Bertolacini, os jogos serão as quartas e sextas no Ginásio Poliesportivo e a grande final está marcada para ser realizada no dia 07 de fevereiro.

Departamento de Esportes
de Bom Repouso realiza
Campeonato de Futebol Society
O Departamento Municipal de
Esportes de Bom Repouso está
realizando um Campeonato Futebol
Society na cidade, que promete também
ser sucesso. O início da competição foi
no dia 26 de janeiro e a final está prevista

para ser no dia 1º de março.
Nove equipes participam divididas
em três grupos: A – Ponte Segura;
Unidos Tocantins; Damázios. B –
Lagoa; RC; Amizade. C- Remo; Cuba;
Bad Boys.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG. INEX MARCO
REGULATÓRIO 004/2020. OBJETO: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO
PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE-CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL
N° 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM
O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA-MG, ATRAVÉS DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO
MUNICÍPIO. TERMO DE FOMENTO 004/2020 CELEBRANTE: ACAE –
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIAL EVENGÉLICA CONSTRUIR.
VALOR 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS). ASSINATURA:24/01/2020.
VIGÊNCIA: 31/12/2020. THIAGO PALMEIRA DE SENNA LIMA – DIRETOR
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Ser Mineiro...
“Ser mineiro é não dizer o que faz, nem o que vai fazer. É fingir que não sabe aquilo
que sabe, é falar pouco e escutar muito, é passar por bobo e ser inteligente, é vender
queijos e possuir Bancos.
Um bom mineiro não laça boi com embira, não estica conversa no vento, não pisa
no escuro, não anda no molhado, não estica conversa com estranhos, só acredita
na fumaça quando vê fogo, só arrisca quando tem certeza, não troca um pássaro na
mão por dois voando.
Ser mineiro é dizer “uai’’, é ser diferente, é ter marca registrada, é ter história. Ser
mineiro e ter simplicidade e pureza, humildade e modéstia, coragem e bravura,
fidalguia e elegância. Ser mineiro é ver o nascer do sol e o brilhar da lua, é ouvir o
cantar dos pássaros e o mugir do gado, é sentir o despertar do tempo e o amanhecer
da vida. Ser mineiro é ser religioso, conservador, cultivar as letras e as artes, e ser
poeta e literato, é gostar de política e amar a liberdade, é viver nas montanhas, é ter
vida interior.
Minas Gerais - Brasil
Extraído do Arquivo Pessoal de Dr. Joaquim Malheiros Filho
Adamantina - SP
Ex-Promotor de Justiça de Borda da Mata

Departamento
Municipal de Cultura
de Bom Repouso
implanta Projeto
Musical gratuito
O Departamento Municipal de Cultura de Bom
Repouso está implantando o Projeto Musical para
que as pessoas façam parte da Banda da cidade.
As aulas são gratuitas na Sede da Associação
Musical, na Praça Coronel Ananias de Andrade,
mas conhecida como Praça da Matriz.
.
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Novos Conselheiros Tutelares de
Borda da Mata são empossados

Foram empossados no dia 10 de
janeiro, pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) de Borda da Mata os novos
conselheiros tutelares. Ao todo, cinco
conselheiros assumiram seus mandatos
de quatro anos no órgão encarregado
de proteger os direitos da criança e do
adolescente. A cerimônia de posse
contou com a presença do prefeito André
Marques.
Marco Antônio da Saúde, Carlos
Anchieta, Juliana Cunha, Cláudia
Cardoso e Selma Oliveira foram eleitos
em votação aberta em 7 de outubro de
2019, quando moradores das cidades de
todo o país foram às urnas escolher os
integrantes dos conselho tutelares
locais.
Os conselheiros tutelares agem
principalmente em casos envolvendo a
violação ou ameaça de violação de
direitos de crianças e adolescentes,
aplicando medidas protetivas,
auxiliando e aconselhando pais e
responsáveis, além de levar os casos ao
conhecimento do Ministério Público,
sempre que o Estatuto da Criança e

Adolescente (ECA)
for descumprido.
Em sua fala, o
prefeito André
Marques ressaltou
a
enorme
responsabilidade
dos conselheiros.
“Gostaria
de
parabenizar cada
um dos novos
conselheiros pela
coragem
e
compromisso que
empenham a partir
de hoje com o
futuro de nossa cidade, afinal é o nosso
futuro, o futuro de nossa comunidade
que vocês estarão protegendo neste
mandato que se inicia”, declarou.
Também estiveram presentes no
evento o presidente do CMDCA de
Borda da Mata, Robério Simão, o chefe
de Gabinete da Prefeitura, Celso Cardoso
de Arruda, o diretor do Departamento
de Desenvolvimento Social, Thiago
Senna, a Presidente da Câmara, Cláudia,
vereadores e os conselheiros suplentes.

Investimento de cerca de R$ 467 mil é fruto de recursos próprios da
Prefeitura somados a emenda parlamentar captada pela atual
administração junto ao deputado licenciado Bilac Pinto. Mesmo
deixando de receber quase R$ 7 milhões em repasses do governo de
Minas, administração municipal conseguiu investir R$ 5 milhões em
obras, aquisição de veículos e insumos para saúde e educação.

Sobre o Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar é um órgão
permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente,
definidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8069/90). A função de
conselheiro tutelar é de dedicação
exclusiva e o seu exercício não configura
vínculo empregatício ou estatutário com
o Município.

Dois atletas representam Borda da Mata na Ultramaratona
BR 135 com ponto de chegada no município
Atletas de Borda da Mata
Dois atletas representaram Borda da
Mata na edição 2020 Ultramaratona BR
135: Alex da Silva e Ricardo Brant. Alex
ficou em quarto lugar na competição de
135km, chegando em Borda da Mata às
7h47, totalizando 21horas e 47 minutos
de prova. Alex participou da edição 2019
como apoio de Brant e este ano
protagonizou um tempo excelente. Já
Ricardo Brant, corredor experiente, este
ano levou os dois filhos para a
ultramaratona. Emanuelle e Davi
participaram da BR Kids. Brant
completou a prova em 23 horas e 31
minutos.
A Prefeitura de Borda da Mata
ofereceu aos atletas de Borda da Mata
carro de apoio e motorista durante todo
o percurso.
Ultramaratona
A Ultramaratona Brasil 135 é
considerada a prova mais difícil do
Brasil e uma das mais difíceis do mundo,
com percurso total de 135 milhas
(217km), pelo Caminho da Fé. Com
largada em São João da Boa Vista, no
dia 16/01, às 10h, 245 atletas
participaram da edição 2020. Muitos
desses atletas cumpriram 135 km com
chegada em Borda da Mata, outros
percorreram a modalidade 217 km com
chegada em Paraisópolis. Este ano,
ainda teve a modalidade Kids, com a
participação de 8 crianças, com regras
especiais, como uma gincana pelo
percurso.
Borda da Mata é ponto estratégico
de recepção dos atletas. A Prefeitura
de Borda da Mata ofereceu à comissão
organizadora da prova, o espaço do

Espera de 30 anos chega ao fim:
Iniciadas obras de pavimentação de vias
do bairro Santa Rita em Borda da Mata

O prefeito André Marques disse no
dia 21 de janeiro, que já tiveram início as
obras de pavimentação de vias no bairro
Santa Rita. Ao todo cinco ruas do bairro
serão pavimentadas.
As obras iniciadas estão agora na fase
de compactação de solo, trabalho que
antecede a aplicação da camada
asfáltica. “Chega ao fim uma espera de
30 anos dos moradores daquela região,
que durante todo esse tempo tiveram
que conviver com a poeira, o barro e
todo o desconforto que a falta de
infraestrutura daquele trecho gerava.
Estamos muito satisfeitos em poder
atender mais esta demanda, honrando a
região com esta obra tão importante”,
afirma o prefeito.
O investimento estimado é de cerca
R$ 467 mil. Deste montante, R$ 365 mil é
fruto de emenda parlamentar do
deputado licenciado Bilac Pinto, atual
secretário de governo de Minas Gerais,
e outros R$ 101,3 mil são de recursos
próprios da Prefeitura. “Graças a Deus,
pudemos contar com o apoio importante
de lideranças como o Bilac. Nosso muito
obrigado a todo o empenho que ele
demonstrou em seu mandato e
demonstra agora como Secretário de

Estado. A administração também fez sua
parte e tem tido a capacidade de fazer
investimentos importantes com recursos
próprios”, avaliou o chefe do Executivo.
Município supera crise tornando
gestão mais eficiente: R$ 5 milhões em
investimentos
De acordo com o prefeito, a
capacidade da administração de captar
recursos, com o apoio político nas
esferas federal e estadual, e tornar a
gestão cada vez mais eficiente, fazendo
mais com menos, tem sido um diferencial
importante para permitir que o município
siga investindo mesmo em um período
em que a maioria das Prefeituras tem
dificuldades até de honrar os salários
dos funcionários.
“Se por um lado deixamos de receber
quase R$ 7 milhões do governo de Minas
em repasses não feitos, por outro
conseguimos investir R$ 5 milhões por
meio de gestão eficiente e captação de
emendas parlamentares. Acreditamos que
este seja um número importante e do qual
nos orgulhamos em apresentar para nossa
população, que pode ter nele a medida do
esforço de toda a administração para servir
com honra e dedicação à nossa querida
cidade”, concluiu.

Associação Industrial e Comercial
de Borda da Mata realiza
Promoção Natal para Todos

Coreto e da Praça Nossa Senhora do
Carmo, cadeiras, mesas, internet, frutas
e água para os atletas. A equipe médica
da ultramaratona disponibilizou
colchonetes que foram alocados no
Coreto para descanso e massagem dos

corredores. Ao todo foram 50 horas de
evento.
Em Borda da Mata, a ultramaratona
também movimentou o comércio de
alimentação e hospedagem nos dias 16
e 17 de janeiro.

No final do ano, a Associação Comercial e Industrial de Borda da
Mata realizou a Promoção Natal para Todos, com vários eventos na
Praça Central da
Cidade. Entre eles,
houve no dia 27 de
dezembro
o
sorteio
da
Promoção pela
Rádio Ativa FM.
Os ganhadores
foram: Andressa
C.
Machado,
ganhou a TV 40" local da compra
Baton Rosa e
Va l m i r
José
Andrade
da
Cidade de Paulínia
– SP- ganhou a
TV” 32 - local da
c o m p r a Te a r e s
Nordeste.

TRIBUNA POPULAR

10

Manhã Cultural em Tocos do Moji movimenta a cidade nas férias
Janeiro, mês de férias e no dia 12 de
janeiro tivemos mais uma Manhã
Cultural em Tocos do Moji, foi a primeira
do ano!
Na parte musical Tiago Almeida junto
com seu irmão Ivan e Larissa Andrade
fez um som com um repertório gostoso e
animado.
Peregrinos e visitantes que estavam
na cidade pararam para ver e curtir!
A Casa de Cultura recebeu novas
visitas, os artesãos trouxeram
novidades e na gastronomia muitas
delícias tradicionais que sempre fazem
sucesso.
Esta iniciativa da Casa de Cultura,
músicos e artesãos pretende continuar
mostrando e incentivando os talentos
do município, trazendo entretenimento
à população.
Contamos mais uma vez com o apoio
da prefeitura que autorizou as
apresentações e o fechamento da rua e
a segurança com a presença dos
policiais. E no carnaval também teremos
Manhã Cultural! Será uma matinê, no dia
23/02 a partir das 10h. Venham participar,
preparem as fantasias e tragam as
crianças para brincar e dançar!
Texto e fotos: Fátima

Cerimônia de Posse das Conselheiras Tutelares de Tocos do Moji é no Plenário da Câmara
No dia 10 de janeiro, aconteceu no Plenário da Câmara
Municipal de Tocos do Moji, a Cerimônia de Posse dos
novos Conselheiros Tutelares para o quatriênio 2020 –
2024.
Compareceu na Cerimônia de Posse o Vice Prefeito,
José Armando Pereira, representando, neste ato, o
Prefeito Municipal Antônio Rodrigues da Silva, o
Diretor do Departamento de Assistência e Promoção
Social, Ronaldo José Leandro, o Presidente do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente,
Ernane Aparecido da Silva, o Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Almir Rogério de Godói, os
vereadores Josué Severino da Silva e Edivaldo Fabrício
da Rosa, o Comandante da Polícia Militar de Tocos do
Moji, Sargento Deyvid Roges Vieira, familiares e amigos
das Conselheiras empossadas.
Tomaram Posse as Conselheiras Ana Elisa de Fátima
Santos, Angélica Cristiane Ferreira, Ivanessa Virgínia
Pereira, Tânia dos Reis Almeida e Wanusa Maria Pires
de Alvarenga.
O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente de Tocos do Moji, o Departamento
Municipal de Assistência e Promoção Social e o
Executivo Municipal desejam às Conselheiras
empossadas um ótimo trabalho em prol de toda
população. Texto: Equipe CMDCA

ESF de Bom Repouso realiza palestra e pedágio voltados ao “Janeiro Branco – Saúde Mental”

Nos dias 17 e 23 de janeiro as Equipes das ESF’s de Bom Repouso promoveram pedágio e palestra voltado para o tema: “Janeiro Branco: Saúde Mental”, quando a população foi orientada e conscientizada para
o tratamento psiquiátrico, seja diagnosticado precocemente e assim trazendo melhor qualidade de vida aos pacientes, bem como aos que fazem parte de seu convívio diário. Respeite seus limites, busque ajuda e
ajude quem precisa. “Nossas ESF’s estão de portas abertas para acolhida,” diz Irene, Coordenadora da Estratégia de Saúde da Família.

Está acontecendo no Estádio Municipal de Borda da Mata, Waldir de Melo, o 1º Campeonato de Futebol
Municipal/Regional. São oito equipes do município e oito equipes da região. Os jogos são sempre aos
domingos à partir das 14h, com dois jogos por rodada. A primeira partida é municipal e a segunda regional.
As partidas estão muito disputadas e tem atraído um bom público. Os organizadores convidam
a população para prestigiar este evento que está acontecendo na cidade.

