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Eleições - 2020 - Os prefeitos e vices eleitos em Borda da
Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento

Afonso e Celinho
Borda da Mata

Edmilson e Helinho
Bom Repouso

Nidão e Gervásio
Tocos do Moji

Fernando e Andreia
Senador José Bento

Tudo sobre as eleições de prefeitos, vices e vereadores na Página 3
Unidade Básica
de Senador
José Bento
inaugura nova
Sala de
Observação
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Quatro mulheres são eleitas vereadoras em
Borda da Mata pela primeira vez na história
A participação das mulheres é muito pouco na política, tanto que para arrumar candidatas a vereadoras, os partidos passam por dificuldades. Mas em Borda da Mata,
pelo menos para a questão de representatividade, elas estão bem a frente de muitas cidades da região. Para se ter uma ideia, em Pouso Alegre, nenhuma mulher foi eleita.
Confira as eleitas de Borda da Mata abaixo:

Harleny Junqueira
Cobra - Republicanos

CONVOCAÇÃO
LOTEAMENTO DONA ZECA
Visando tentar a regularização de outorga
de escritura dos lotes comprometidos a
venda do Loteamento residencial Dona Zeca,
realizados desde 1981, para se apurar todos
os adquirentes que ainda não receberam
escritura definitiva, ou que a tendo recebido
não conseguiram averba-la em virtude de
restrição objeto de ordem judicial,
convocamos todos os que tenham adquirido
lotes através de compromisso particular de
compra e venda, que entrem em contato com
o Sr. Carlos Narcy da Silva Mello, fone
1 1 . 9 9 9 7 2 . 2 6 7 2 . e - m a i l
carlos@silvamello.adv.br, endereço Rua Raul
Cobra nº 30, Centro de Borda da Mata,
trazendo cópia do contrato de compra e
venda e comprovantes de pagamento.

Empreendimentos Imobiliários
Auxiliadora Ltda.

Irma Borges
dos Santos - Avante

Tatiana Pires Pereira
Cobra - Podemos

Joseli Maria
Brandão - PSDB

Como são eleitos os vereadores pelo quociente eleitoral
Muitas pessoas não entendem como
funciona o quociente eleitoral e porque
muitos candidatos com mais votos não
são eleitos. Vou tentar explicar aqui
neste texto como é que funciona,
citando o exemplo de Borda da Mata nas
eleições de 2020.
Primeiro você pega o número de votos
válidos para Vereador e divide pelo
número de vagas na Câmara Municipal.
Em Borda da Mata, são 11 vagas e este
ano teve 9.313 votos válidos para
vereadores. Então, pega 9.313 dividido
por 11 dá 846, ou seja, essa é quantidade
de votos que um partido precisa ter para
eleger um vereador, no caso o mais
votado do Partido e a cada 846 votos do
mesmo partido mais uma vaga é
conquistada. Depois, para preencher as
vagas remanescentes usa a sobra destes
846 e o Partido que tiver a maior sobre
elege mais um Vereador.
Nas eleições passadas, o Partido tinha
que conseguir o coeficiente eleitoral
para eleger um vereador, este ano
mudou, não aceitando mais coligações
e os Partidos que não atingissem os 846,
neste caso aqui de Borda da Mata,
entraria para disputar com os outros na
maior sobra. Foi o caso do PP, que não
atingiu o coeficiente, teve somente 843
votos, mas elegeu um, o Quirino Zé do

Povo, pois foi considerada a maior sobra.
Depois vem o PSDB, que conquistou
2.355 votos e fez dois de 846 e sobraram
663 votos, conquistando mais uma vaga,
neste caso a Joseli Brandão, a terceira
mais votada do Partido. Em seguida, o
Avante fez 1.936 votos o que elegeu
também dois de 846 votos e sobraram
244 votos, elegendo Jorginho que
também foi o terceiro colocado do
Partido. O Republicanos somou 1.738
votos, o que elegeu dois dentro do
coeficiente de 846 votos e com a sobra
de 46 votos, não conseguiu eleger um
terceiro candidato. Depois vem o PROS
que conquistou 1.056 votos e atingiu o
coeficiente de 846 para eleger um
vereador e teve uma sobra de 210 votos,
34 a menos que a sobra do Avante,
portanto não conseguiu eleger o
segundo colocado. Para passar a vaga
do Avante para o PROS, a soma do PROS
teria que ter mais 35 votos para eleger
Carlinho do Gás com 138 votos ou se o
Lua conseguisse 146 votos, a sobra do
PROS passava para 245,ou seja, um voto
a mais que a do Avante e neste caso
tiraria a vaga do vereador reeleito
Jorginho que teve 257 votos. Por isso,
que às vezes um vereador com menos
votos em um Partido é eleito do que
outro que teve mais votos em outro

Partido.
Já o Podemos teve 1001 votos nas urnas
e fez somente um também com coeficiente
de 846, já que a sobra foi de 155 votos e aí
neste caso não conseguiu também fazer
um segundo vereador, mesmo o segundo
colocado tendo 243 votos.
Em Borda da Mata, o vereador eleito
com menos votos ainda obteve 220
votos, mas teve mais três vereadores que
obtiveram mais de 220 votos que não
foram eleitos. E devido essas regras,
Borda da Mata poderia ter vereador eleito
com 146 votos, deixando mais 9
vereadores com mais votos, sem serem
eleitos.
Em todas as eleições, acontecem de
vereadores terem bastante votos em um
partido e não serem eleitos e se tivesse
em outro, tinham conseguido. Uns são
fiéis e não mudam, mesmo que percam
com bastante votos, já outros, erram na
escolha, pois às vezes os partidos,
estão do mesmo lado para a eleição de
Prefeito.
Mas enfim, o importante é participar e
continuar lutando pelos ideais, pois uma
hora, consegue. Parabéns a todos que
participaram e aos eleitos boa sorte para
que possam desenvolver um ótimo
mandato.
A redação.

Hospital de Borda da Mata recebe auditoria da Gerência Regional de Saúde para reabertura
No dia 13/11, mais uma importante visita foi recebida nas
dependências do hospital de Borda da Mata. A equipe da
Gerência Regional de Saúde realizou uma vistoria minuciosa,
inclusive nas medicações hospitalares disponíveis e obrigatórias.
Vistoria nas ambulâncias, nos equipamentos, nas salas, em cada
detalhe. A partir da documentação dessa visita, vai ser possível
concluir essa empreitada tão importante para Borda da Mata: a
reabertura do hospital.
Página 6
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Agradecimento
Olá meus amigos e amigas de Senador José Bento,
estamos imensamente felizes por vocês confiarem em
nós. Queremos agradecer a Deus pela força que nos
deu para lutar, Fé para nunca desistir dos nossos
objetivos e que Deus nos dê muitas sabedorias e que
o nosso coração seja corajoso o bastante para
enfrentar os desafios. Estamos aqui para dizer a vocês
que vamos dedicar de coração a todos . Seremos os
mesmos, Fernando e Andréia que vocês conhecem
e que falam com vocês todos os dias . Queremos
agradecer também as nossas famílias, que acreditaram
e estão sempre aos nossos lados nos apoiando e
dando muitas forças . Mas em especial quero
agradecer a vocês que nos trouxeram até aqui. Se
estamos aqui hoje é porque vocês acreditaram em
nós e não vamos decepcionar . Estaremos
trabalhando ombro a ombro todos os dias. E tenho
certeza que juntos estaremos na construção da nossa
cidade com qualidade de vida cada vez melhor.
Queremos agradecer o carinho, a atenção, cada
abraço e aperto de mão e como fomos bem recebidos
em todas casas e em todos os lugares que passamos
no nosso município inteiro, muito obrigado a todos
. Que Deus derrame muitas bênçãos em todos nós.
Fernando Fernandes e Andreia Inácio
Prefeito reeleito e vice-prefeita
eleita em Senador José Bento

Agradecimento
Mais uma vez gostaríamos de agradecer a população
de Borda da Mata que no dia 15 de novembro depositou
o voto de confiança para dirigir nosso munícipio frente
a Prefeitura pelos próximos quatros anos. Vamos nos
esforçar ao máximo para retribuir a confiança depositada
em nós. Muito obrigado a todos!!!
Afonso e Celinho
Prefeito e vice eleitos em Borda da Mata

Gratidão...
Querida população de Tocos do Moji, com muito respeito e consideração venho a
vocês agradecer aos 1.934 votos obtidos na Eleição Municipal.
Eu, Nidão e meu vice-prefeito Gervásio seremos eternamente gratos a Deus por nos
conceder saúde, Fé e perseverança e a vocês eleitores que confiaram em nosso trabalho
e que acreditam em nossa cidade.
Com o mesmo comprometimento e empenho da campanha, vamos trabalhar
incansavelmente para que nosso povo tenha orgulho da nossa cidade. Não mediremos
esforços para que nosso Município seja exemplo de gestão.
Parabenizo a todos os candidatos a vereadores e agradeço por nos apoiar e trabalhar
conosco neste pleito de sucesso.
Parabenizo nossos adversários reafirmando nosso respeito e consideração à todos.
Temos plena convicção de que nosso povo merece o máximo de nós e que juntos, sem
distinção, trilharemos um caminho de sucesso e muitas conquistas.
Um abraço fraterno a todos cidadãos Tocosmojienses, que Deus os abençoem.
Gratidão eterna a todos.
Nidão e Gervásio.
Prefeito e vice, eleitos em Tocos do Moji

Agradecimento
Talvez não existam palavras suficientes e significativas que nos permitam agradecer a
população de Bom Repouso com justiça, com o devido
merecimento. Mas é tudo que podemos fazer, usar palavras para
agradecer.
Suas ajudas e apoios foram muito importantes para nós, e nunca
vamos esquecer tudo que fizeram por nós nesta campanha
vitoriosa. Muito obrigado! Com todo o carinho e de coração,
agradecemos e para sempre nossa gratidão serão suas.
A vitória aumenta nossa responsabilidade em continuar com o nosso trabalho sério e
voltado para o bem estar de nosso povo. Muito já fizemos e muito ainda será feito. A
confiança em nós depositada será retribuída com todo nosso esforço e dedicação!
Um abraço a todos!
Edmilson e Helinho
Prefeito e vice, eleitos em Bom Repouso.

Tocos do Moji recebe NOTA 10
no processo de Habilitação para
o ICMS – Critério Turismo

O município de Tocos do Moji
recebeu NOTA 10 no processo de
Habilitação para o ICMS – Critério
Turismo. “Mais uma vez fomos
habilitados sem notificações e estamos
aptos a receber o recurso no ano de

2021. Agradecemos a colaboração do
Conselho Municipal de Turismo, o
Circuito Serras Verdes do Sul de Minas e
o Departamento de Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo por mais essa conquista”, diz
o Prefeito Toninho Rodrigues.

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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Eleições Municipais - 2020
Afonso da Padaria - Borda da Mata
Edmilson do Tião Roque - Bom Repouso
Nidão - Tocos do Moji
Fernando Fernandes - Senador José Bento

Esses foram os prefeitos
eleitos para o Mandato
2021/2024

Confira o resultado de cada cidade para Prefeito e para Vereadores. Os candidatos a Vereadores que estão em negrito são os eleitos de cada munícipio:

Borda da Mata
Eleitores – 13.228

Afonso da Padaria – 4.285
André do Tipão – 4.094
Moacir da Pastelaria – 778
Walter Barbinha – 218
Válidos – 9.735
Brancos – 309
Nulos – 538
Abstenção – 3.006

Tocos do Moji
Vereadores
PSDB
Cecília - 327
Dedé - 354
Denis - 262
Igor do Ronaldinho-256
Marcão - 144
Nem dos Paredes - 150
Fabianinho - 79
Fatiani da Lotérica - 22
Fernanda Braga - 113
Lucas Alvarenga - 82
Luciano- 37
Marciana - 90
Giovana Rodrigues - 08
PSB
Ivan do Mercado -239
Renato - 205
Zé Carlos - 202
Ana Flávia - 108
Camila - 10
Cintia Dutra - 92
Demar do Bar - 122
Glaucia Rosa - 45
Zé Brasil - 67

Senador José
Bento - Vereadores
DEM
Bolinha-48
Kelly do Doca - 96
Toninho Braga-29
MDB
Robinho - 87
Thiago do Rubens - 87
Claudiane - 12
Dany do Amado - 83
Flavinho - 35
Osmildo - 13
PATRIOTA
Didi do Ônibus - 209
Enrique do Vandir - 165
Luana do Posto de
Saúde -119
Marcelo do Lindo - 90
Silvio Santos - 94
Vanda - 83
Xandi -101
Donizette Fernandes - 74
Heluana do João
Barbudo - 33
João da Ambulância-45
Karina do Bozó - 23
Leandro - 29
Rosely do Leandro-66
Waguinho - 75

Bom Repouso

Tocos do Moji

Senador José Bento

Eleitores – 8.612

Eleitores – 3.880

Edmilson do Tião Roque– 3.828

Nidão – 1.934

Eleitores – 2.193

Delmo – 3.326
Válidos – 7.154
Brancos – 98
Nulos – 287
Abstenção – 1.073

Carlos – 1.365
Válidos – 3.299
Brancos – 31
Nulos – 72
Abstenção – 478

Borda da Mata - Vereadores
PROS
Carlão da Tenda - 364
Alemão churrasqueiro - 35
Alenire da Silva - 27
Carlinho do Gás - 138
Coleguinha - 118
Daniel - 85
Lua - 111
Maura Enfermeira - 53
Solange Almeida - 07
Suely Couto - 24
Xikito - 62
Zé Marcio Guarda - 32

REPUBLICANOS
Harleny Dentista - 315
Juarez - 220
Baiano Auto Peças - 189
Bino - 207
Cláudia - 121
Ditinha da Saúde - 106
Geraldo Funileiro - 145
Gilberto da Padaria - 12
Jair Alvarenga - 87
Léo Guimarães - 216
Mário do Posto - 35
Taty - 85

AVANTE
Irma Enfermeira - 283
Jefinho - 295
Jorginho - 257
Amanda - 55
Ditinho Arthur - 118
Japa - 46
Leandro - 94
Marcela - 136
Naty do Téta - 66
Paulo Joanni - 135
Professor Adilson - 34
Prof.Andrea Rosa- 125
Teio - 192
Zé Carlos do bar - 101

PSDB
Thiago da Saúde - 796
Marruco - 329
Joseli Brandão - 255
Dalvinha do Asilo - 245
Erika Fernandes - 27
Larissa Helen - 182
Luiz Carlos Loia - 250
Luiz Macalé - 150
Mauricio Cogue - 17
Mídio - 22
Não - 67
Nicola - 15

PODEMOS
PP
Tatiana Cobra - 333
Quirino Zé do Povo - 385 Dil - 243
Ana Paula -10
Fabiano Joia - 30
Cilene - 75
Lero - 92
Dinho - 83
Linda - 12
Lucio Frigomata - 14
Pastor Celino - 37
Paulinho Marcha Lenta - 89 Ramon Martins - 121
Regina Almeida Prof. - 18 Renato Russo - 15
Sabino - 129
Sandrinha - 33
Samuel do Jaleco - 40
Hélio Salsicha - 85

Fernando Fernandes – 1.300
Zé Pessoa – 520
Válidos – 1.820
Brancos – 28
Nulos – 55
Abstenção - 290

Bom Repouso - Vereadores
PSDB
Paulette Blue - 352
Izabelzinha - 247
Adão do Arlindo - 82
André Ferreira - 19
Bianca do Fio - 40
Coteco - 74
Douglas Tomé -111
Ganso - 104
Gilberto do Tonhão - 215
João Simplício - 151
Josi - 94
Terezinha Mariano - 33
Zé Luiz - 33
REPUBLICANOS
Geraldo Duilio - 216
Mino - 208
Ademar do Campestre-159
Cidinha do Denis - 94
Claudete do Dedé - 11
Corinthiana - 5
José Cardoso - 79
Júlio Cesar do Gilmar - 192
Ludmila do Carlinho - 14
Paulinho do Clemir - 67
Rodrigo Cezar - 26
Tiãozinho Pipoqueiro - 64
Zé Vitor - 201

PSL
Rodrigo Delalana
Advogado - 291
Adriano - 24
Allan Eletricista - 23
Fabiana do Zé Ari - 26
Getulio Jipão- 59
Jaime Tabarim - 23
Januário- 31
Juliano Sanfoneiro - 86
Maria do Tocantins - 11
Nadia Morangueira - 182
Pastor Jilmar - 102
Paula do Zé Custodio-60
Zé Henrique - 44
PT
Joãozinho da Capoeira -334
Bentinho Simplício - 77
Bili - 106
Dinho - 56
Dito Bento - 168
Eulalia - 3
Maria do Carmo - 26
Micheli Professora - 257

PSB
Kilé - 298
Marcelino Lixeiro - 242
Capotão - 66
PATRIOTA
Guelinho- 19
Adilson do Zé Raul - 154 Jair Fotógrafo - 15
Bento Candido Martins - 37 João do Emídio - 72
Chinaider - 77
Marcia do Flavinho - 8
Cicero da Antena - 13
Néia dos Rodrigues - 187
Cidinha Brandão - 9
Renê Neta Do Bastião - 8
Ditinha Souza do Banco - 64 Luizinho
Gilson Pereira - 74
Rubi Loro - 54
Marilda do Airton - 95
Tião Caneta- 225
Sofia Costa - 49
Viviane do Benilde Romão - 35
Zé Galinha - 110

Prestações de Contas e Diplomação dos Eleitos
A resolução do calendário eleitoral determina que as prestações de
contas de candidatos e partidos relativas ao primeiro e ao segundo
turnos das eleições deverão ser encaminhadas à Justiça Eleitoral
(JE) até o dia 15 de dezembro e no dia 18 de dezembro
será o prazo final para diplomação dos eleitos.
Por sua vez, a JE deverá publicar as decisões dos julgamentos das
contas dos candidatos eleitos até o dia 12 de fevereiro de 2021.
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Polícia Militar prende motorista
por uso e consumo de drogas no
bairro São Judas Tadeu
No dia 04 de novembro, no bairro São Judas Tadeu, durante operação batida
policial no bairro, a PM deparou com o veículo Fiat/Palio, com os faróis apagados,
trazendo suspeição para a equipe, e após abordar o veículo, foi realizado busca
pessoal no condutor e no interior do veículo, sendo localizadas no console 04
buchas de substância análoga a maconha. O autor assumiu a propriedade da droga.
Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor e registrado o T.C.O.

Polícia Militar prende transeunte
por uso e consumo de drogas no
Bairro Santa Terezinha

No dia 09 de novembro, no bairro Santa Terezinha, durante operação batida
policial em dado momento foi avistado um cidadão conhecido no meio policial em
atitude suspeita, apresentando nervosismo e em determinado momento jogou algo
que estava em sua mão esquerda, prontamente foi abordado e realizado a busca
pessoal, nada de ilícito foi localizado com este, momento que foi indagado o que o
autor teria dispensado e este disse que se tratava de três buchas de maconha.
Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor e registrado o T.C.O.

Polícia Militar prende autor por
ameaça e dano no Bairro Terezinha

No dia 17 de novembro, no bairro Santa Terezinha, a PM foi acionada via 190 por
moradores que relataram que havia um cidadão fazendo algazarra na rua, chutando
sacos de lixo e espalhando o lixo pelas ruas, além de estar chutando os portões das
casas, e que teria quebrado a porta de uma loja. De imediato iniciamos rastreamento,
e logo após recebemos uma nova ligação informando que um cidadão havia quebrado
duas vidraças em um imóvel próximo à rodoviária, além de espalhar lixo na via
pública e havia saído correndo do local. Posteriormente recebemos outra ligação de
uma senhora de idade, informando que seu neto estava lhe ameaçando, chutando
o portão, forçando a entrada na residência, com a chegada da PM no local o autor
começou a insultar os policiais com palavrões e nesse momento foi feito
parlamentação com o autor, porém não acatava as ordens e o autor veio a atirar
pedras da rua contra os militares e munido de um pedaço de madeira continuou os
insultos e provocações diversas. Após longo período de ofensas e provocações
os militares conseguiram abordá-lo, sendo este contido e algemado. Diante disso o
autor foi preso e encaminhado a delegacia de Polícia Civil para as devidas
providências.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA
POLÍCIAMILITAR EM BORDA DA MATA:
190 ou (35) 99829-1493

CASA DO SALGADO
Salgados
fritos na hora
R$1,00
Borda da Mata e Bom Repouso
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
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As armas das pessoas falsas são: falsidade e injustiça. As minhas
armas são: amor, amizade, justiça, sabedoria e esperança!
Naruto Uzumaki

5

TRIBUNA POPULAR

Melhorias são realizadas no
setor de epidemiologia e
endemias da Unidade Básica
de Saúde de Senador José Bento

Borda da Mata é habilitada para receber ICMS Turismo em 2021
O repasse do Governo do Estado para o
Turismo de Borda da Mata teve início no
ano de 2019, a partir do trabalho de
reestruturação do setor em 2017. Em 2021,
será o terceiro ano consecutivo de
recebimento do recurso para investimento
no município.
O valor é utilizado, por exemplo, para
custeio das associações ao Circuito das
Malhas e também do Caminho da Fé. Com
participação ativa do Conselho Municipal
de Turismo, a Prefeitura sinalizou
percursos da Rota de Aventura, está
instalando placas de sinalização turística
no município, além de criar um folder com
mapa turístico, entre outras ações.
O trabalho contínuo deve seguir todas
as diretrizes do Ministério do Turismo.
Para receber o ICMS específico, o
município deve: participar de uma

Instância de Governança Regional (IGR)
certificada pela Secult (Circuito Turístico),
nos termos do Programa de
Regionalização do Turismo
no Estado de Minas Gerais;
ter uma política municipal de
turismo elaborada e em
implementação; possuir
Conselho Municipal de
Turismo
(Comtur),
constituído e em regular
funcionamento; possuir
Fundo Municipal de Turismo
(Fumtur), constituído e em
regular funcionamento.
Borda da Mata faz parte do
Circuito Turístico das Malhas
do Sul de Minas, junto com
Ouro Fino, Inconfidentes,
Monte Sião e Jacutinga,

cidades que também recebem o ICMS
Turismo.

Gratidão
A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento realiza melhorias na sala de
epidemiologia e endemias na unidade
básica de saúde, que há anos
necessitava de melhorias, pois já
estavam com seus equipamentos muito
antigos e desgastados e não prestava
mais o suporte necessário aos seus
usuários.
Graças ao empenho do Secretário de
Saúde, Natan Souza e do Prefeito
Fernando Fernandes, a sala foi
totalmente reformulada, dando

condições mais dignas para seus
funcionários.
A sala recebeu mesas novas, cadeiras
novas, computadores novos, notebook,
impressora colorida, armários entre
outros equipamentos para melhor
atender seus usuários.
“A ação vem no momento importante,
momento no qual nós estamos
enfrentando a pandemia do COVID-19,
cujo o setor é muito importante nas
estratégias de prevenção”, diz o
Secretário de Saúde.

Todos os dias são páginas em branco prontas para serem preenchidas com felicidade. Agradeço a Deus
por tudo que já consegui escrever, e peço que continue me dando sabedoria para fazer as melhores escolhas
na criação da minha história. Gostaria de agradecer a todos que confiaram em mim, depositando seus votos
no dia 15 de novembro em minha pessoa para exercer mais um mandato de vereador na nossa querida
Borda da Mata. Garanto que trabalharei com o mesmo afinco do mandato anterior, onde consegui muitas
verbas para nosso município. Com mais experiência, tenho certeza que muito tenho a contribuir e vocês que
votaram em mim, jamais se arrependerão e ainda continuo contando com o apoio de todos os bordamatenses
para que possamos exercer um mandato a altura de que todos merecem.
Muito obrigado!!!
Quirino Zé do Povo
Vereador eleito – Borda da Mata

Unidade Básica de Senador
José Bento inaugura nova
Sala de Observação

A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento inaugurou neste mês uma sala
nova de observação na UBS – Unidade
Básica de Saúde para atender melhor a
população do Município, com o
objetivo de trazer mais comodidade e
bem estar aos pacientes que necessitam
de medicação na unidade.
A pequena antiga sala acomodava

apenas 02 pacientes, hoje a nova sala
conta com 03 cama hospitalares, 1
cadeira e um banheiro novo para melhor
atender os pacientes.
Segundo o Prefeito Fernando
Fernandes e o secretário de saúde,
Natan Souza, havia mais de 10 anos que
a sala não passava por grandes
mudanças.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
UN
A
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.

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
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Hospital de Borda da Mata recebe auditoria da Gerência Regional de Saúde para reabertura
No dia 13/11, mais uma importante
visita foi recebida nas dependências
do hospital de Borda da Mata. A
equipe da Gerência Regional de Saúde
realizou uma vistoria minuciosa,
inclusive nas medicações hospitalares
disponíveis e obrigatórias. Vistoria
nas ambulâncias, nos equipamentos,
nas salas, em cada detalhe. A partir da
documentação dessa visita, vai ser
possível concluir essa empreitada tão
importante para Borda da Mata: a
reabertura do hospital.
Em 2017, o primeiro passo da
Secretaria Municipal de Saúde para

dar andamento ao processo de
reabertura do hospital foi acionar o
Ministério Público, o Ministério da
Saúde e a Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais. Não havia
ainda pedido de ativação do hospital.
Foi então o município recebeu a
primeira AUDITORIA do Ministério da
Saúde. Nessa visita, depois de tudo
documentado, Borda da Mata o
PARECER FAVORÁVEL para realizar
as adequações rumo à reabertura.
Relatórios, planos de ação,
investimentos, reformas, adequações,
visitas, estudos, aquisição de

Premiação cultural em Borda
da Mata aprova 36 propostas de
artistas locais com valor total
de mais de R$ 162 mil reais

O edital de premiação da Lei Aldir Blanc
(Lei Federal 14.17/2020) disponibilizou 47
prêmios para os artistas locais. Para
pleitear o prêmio, os interessados tiveram
o prazo de 29/10 a 16/11 para protocolar a
proposta e apresentar a documentação
exigida. 36 artistas locais apresentaram
as propostas e foram aprovados. Além
do prêmio previsto no edital, os
proponentes recebem também um valor
adicional referente a redistribuição do
recurso excedente. Borda da Mata captou

o valor de R$ 162.722,90 da lei federal de
emergência cultural para apoio aos artistas
locais.
Entre os projetos aprovados, estão: um
documentário, duas peças teatrais, três
textos literários, três projetos
fotográficos, um de dança, 12 de música
individual, quatro de banda musical, nove
de artesanato e uma exposição de
artesanato. A lista completa pode ser
acessada
no
site
www.bordadamata.mg.gov.br

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

materiais, equipamentos e até um
gerador de energia. Com a estrutura
pronta, adequada e reformada, o
município espera a liberação do CNES
(Cadastro
Nacional
de
Estabelecimentos de Saúde) para
operar com subsídios estaduais e
federais.
Hoje, o Pronto Atendimento tem

condições de acolher, estabilizar e em
casos específicos, tratar o paciente
por vários dias, sem precisar realizar a
transferência para outros hospitais.
No Pronto Socorro, a vida de muitos
pacientes é salva. Servidores e
equipamentos fazem também o
possível para tornar mais amena a dor
quem sofre o estado terminal.

Tudo é custeado pela Prefeitura. São
quase R$ 400 mil reais de recursos
próprios por mês.
Com a liberação do CNES, o hospital
passa a operar com o APOIO
FINANCEIRO DO ESTADO E DA
UNIÃO, além disso, torna-se possível
fazer parcerias com convênios e
ampliar o atendimento.

