DESDE MARÇO/97
ANO XXIV - Nº- 460
30 DE NOVEMBRO DE 2021

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

BORD
AD
A MA
TA, BOM REPOUSO
ADOR JOSÉ BENT
O
BORDA
DA
MAT
REPOUSO,, TOCOS DO MOJI, SEN
SENADOR
BENTO

SEBRAE promove reunião com as cidades do Circuito das Malhas
Destacamento da Polícia Militar de
Tocos do Moji tem novo Comandante

Reunião em Jacutinga
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Secretaria de Saúde de
Senador José Bento ganha
carro no valor de 50 mil reais

90 vacas já
foram
inseminadas
pelo Programa
mais Genética
em Senador
José Bento

Secretaria de Saúde de Bom
Repouso promove workshop
do SENAC com o tema
“Motivação e trabalho em equipe”
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Novo carro da Saúde de Senador José Bento
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Cancelamento do Carnaval
2022 em Borda da Mata
A Prefeitura cancelou o Carnaval 2022, evitando a incidência de casos de
Covid, uma vez que o Município não apresenta mais novos casos. “É de suma
importância ter prudência nesse momento para evitar uma nova onda”, diz o
Prefeito Afonso.
Os recursos públicos que seriam investidos no Carnaval serão revertidos para
a área da saúde e a Prefeitura pretende realizar a Festa da Cidade no mês de julho
de 2022.

Campeonato
Municipal de
Futebol de
Borda da Mata
conta com
220 atletas
em 10 equipes
Página 6

Workshop do SENAC em Bom Repouso
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Tribuna Popular perde um
grande amigo e parceiro
No dia 16 de novembro, como sempre
fiz durante anos, fui a casa do meu
grande amigo, o Comissário de Menor,
Jair Benedito de Souza, no bairro Santa
Cruz, deixar o jornal Tribuna Popular
para que ele distribuísse no seu bairro e
também outros jornais em que ele fazia
questão de trazer na casa de seus amigos
em Borda da Mata. Para minha surpresa
e tristeza, recebi a notícia que ele estava
internado, vítima de um AVC.
Consternado, voltei para o jornal em
oração para que ele se recuperasse, mas
infelizmente, por volta das 9h, recebi a
ligação de que ele havia falecido.
Jair, um homem simples, disposto
ajudar a todas as pessoas, vai fazer uma
falta enorme para a cidade, pois em seu
bairro, ele ajudava todas as entidades
que o procuravam. Homem de coração
bom, amigo, leal, divertido, quantas
risadas juntos, sinceramente não há
palavras para descrever a importância
do Jair na minha vida. Escrevo este
agradecimento aqui emocionado, de
tanta falta que eu sei que ele vai fazer
para mim, suas conversas agradáveis e
de incentivo, quando muitas vezes
estava desanimado. É Jair, a vida é um
sopro, mas você cumpriu sua missão

muito bem.
O jornal Tribuna Popular será
eternamente grato pelo que você fez por
nós e que neste momento de muita dor,
você olhe para nós e dê aquela força
que você sempre deu, enquanto aqui
esteve.
Nossos sentimentos e que Deus dê o
conforto a todos os seus familiares e
amigos.
Descanse em paz amigo!!!
Antonio Donizete de Sousa
Jornalista
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Educação Sexual é um dos temas
“Saúde na Escola” em Bom Repouso

No dia 12 de novembro, foi trabalhado na escola privada Washington Cássio
Mariano de Bom Repouso, o tema Educação Sexual com os alunos do ensino
médio. A enfermeira Maiara fez uma apresentação e um bate papo para esclarecimento
das dúvidas.

Secretaria de Saúde de Bom
Repouso promove workshop
do SENAC com o tema
“Motivação e trabalho em equipe”

No dia 10 de novembro, a Secretaria de Saúde de Bom Repouso promoveu um
workshop do SENAC com o tema “Motivação e trabalho em equipe” para seus
funcionários, enfatizando a importância da dedicação e manutenção de um ambiente
de trabalho saudável e organizado, resultando em profissionais mais satisfeitos
refletindo numa assistência em saúde de melhor qualidade.

Feira Municipal de Bom Repouso
Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso reforça
volta a funcionar na Rua do Cartório acompanhamento da saúde do homem no mês de novembro

Borda da Mata
apresenta um
índice alto de
Aedes Aegypti
em outubro
A Feira Livre Municipal de Bom Repouso está de volta, desde o dia 28 de
novembro. Ela acontece das 6h às 12h na Rua do Cartório. “Venham prestigiar”
pedem os feirantes.

UN
A
PROMOÇÃO DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
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.

O penúltimo sábado de novembro é
considerado o Dia Nacional de
Combate a Dengue. Nesse ano de
2021, foi dia 20/11.
Esse dia foi criado com o objetivo
principal de mobilizar trabalhadores e
população para a realização de ações
destinadas ao combate do mosquito
Aedes aegypti, através de campanhas
educativas e de comunicação social.
Em Borda da Mata, o município
apresentou no último mês um índice
alto de Aedes Aegypti e, por este
motivo, toda a equipe de Agentes de
Combate a Endemias intensificou as
ações casa a casa e também ações de
Mobilização Social.

Durante todo mês de novembro, a
Secretaria de Saúde de Bom Repouso
esteve reforçando a importância do
acompanhamento da saúde do homem.
Nas Unidades de Saúde, eles tiveram
aferição da pressão arterial, medição da
taxa glicêmica e solicitação de exame
PSA, através de parceria com os
laboratórios municipais a preço
acessível, além de receberem uma
lembrança.
Teve ainda o dia D (25 de novembro)
com horário estendido até às 20h para
que todos pudessem ir na Unidade de
Saúde com maior tranquilidade.

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.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2021
Rua Eduardo Amaral, 311 - Centro
Mês
Dia
CNPJ - 02025321/0001-76
Janeiro
15 - 29
Borda da Mata -MG
Fevereiro
12 - 26
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Diretor Presidente
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Junho
15 - 30
Impressão:
Julho
15 - 30
Jornal Tribuna de Itapira
Agosto
16 - 31
Tiragem: 2.000
Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 29
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
Novembro
16 - 30
necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
Dezembro
13

al
te jorn
as des m
fi
ra
g
s e foto blicados co
.
s texto
pu
escrito
Obs.:O oderão ser
a, por
ri
to
e
ir
só p
ad
ação d
autoriz

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

TRIBUNA
POPULAR LT D A

pagas serão identificadas como Informe Publicitário.Prazo
para entrega do material a ser publicado: Dias 08 e 22.

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

3

TRIBUNA POPULAR

Destacamento da Polícia Militar de Tocos do Moji tem novo Comandante

No dia 16 de novembro, aconteceu a Cerimônia de Troca de Comando do Destacamento da Polícia Militar de Minas Gerais em Tocos do Moji. Estiveram presentes o Tenente PM Élcio, Comandante da 81ª Cia PM,
o Tenente PM Guilherme, Comandante do 5º Pelotão da 81ª Cia PM, o Prefeito de Tocos do Moji, Givanildo, o Vice, Gervásio e vereadores da Câmara Municipal de Tocos do Moji.
“Agradecemos ao Sargento Roges pelos serviços prestados à comunidade tocosmojiense e damos as boas vindas ao Sargento Ronicelso, novo comandante do Destacamento”, disse o prefeito, Givanildo.

Artistas, Artesãos e representantes da Cultura Popular são premiados pela Lei
Aldir Blanc em Tocos do Moji e cada um receberá mais de dois mil reais
22 projetos foram premiados pela Lei
Aldir Blanc em Tocos do Moji. Cada
beneficiário recebeu o valor de R$
2.019, 29 referente aos Projetos
apresentados ao Departamento de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. A
prestação de contas e a divulgação
dos vídeos, produtos e apresentações
começou no dia 15 de novembro.
“Parabenizamos aos beneficiados por
essa conquista”, diz a Responsável
pelo Departamento de Cultura, Regiane
Cruz.
Os primeiros a se apresentar foram:
1 - Orquestra de Viola Raízes
contemplada através da Inscrição do
Músico Ivan Almeida em cumprimento
das determinações do Edital da Lei
Aldir Blanc em Tocos do Moji; 2 Vídeo-Aula do Projeto Apresentado
pela artesã Bruna Carla Rosa em

cumprimento às determinações do
edital de seleção da Lei Aldir Blanc em
Tocos do Moji; 3 - Live Gravada do
Músico Tiago Almeida do Projeto
apresentado em cumprimento do Edital
da Lei Aldir Blanc em Tocos do Moji;
4 - Projeto Ponto Cruz para iniciantes
da Artesã Daniele Maria da Silva em

cumprimento das regras do Edital da
Lei Aldir Blanc de Tocos do Moji; 5 Projeto Desenho Artístico para
Iniciantes do Artesão Tiago Almeida
em cumprimento as determinações do
Edital da Lei Aldir Blanc em Tocos do
Moji. Os outros projetos serão
divulgados nas próximas edições.

Vídeo Aula e Orquestra de Viola Raízes

Live Tiago Almeida

Projeto Desenho Artístico

Projeto Ponto Cruz

SEBRAE promove reunião com as cidades do Circuito das Malhas
No dia 10 de novembro, houve uma
reunião junto ao SEBRAE entre as
cidades que fazem parte do Circuito
Turístico das Malhas: Albertina, Borda
da Mata, Inconfidentes, Jacutinga,
Monte Sião e Ouro Fino. A reunião
aconteceu em Jacutinga e teve como
objetivo discutir e buscar soluções para
o desenvolvimento do turismo da região.

Além do Prefeito de Jacutinga, Araújo e
do Vice-Prefeito Toninho Roque, outros
prefeitos participaram do evento: Afonso
de Borda da Mata, José Pocai de Monte
Sião e João Paulo de Albertina. Também
estiveram presentes os Secretários de
Turismo dessas cidades e o Secretário
de Governo Niuzinho, que é presidente
do Circuito das Malhas.

BOM REPOUSO

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

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

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.
Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
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A V I S O DE PREGÃO
ELETRÔNICO.
Ruberley José da Silva Junior, Presidente da Comissão
Permanente de Licitações e Pregoeiro nomeado pela Portaria nº
03/2021, da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, torna
público que fará realizar, na data de 13 de dezembro de 2021,
às 13h00, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para
a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE SETE LUGARES.
Dotação orçamentária 01.01 01 031 0002 3.005 4490 52 100–
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. O Edital de
Licitação e seus anexos poderão ser obtidos no endereço
eletrônico https://www.camarabordadamata.mg.gov.br ou pelo
e-mail: camaramunicipalbm@yahoo.com.br ou no site
www.bnc.org.br. A Abertura das propostas e etapa de lances
ocorrerá eletronicamente às 13H00min do dia 13/12/2021 na
Bolsa Nacional de Compras (BNC).
Borda da Mata-MG, 24 de novembro de 2021.

Municípios são orientados quanto ao ICMS ano base 2021,
entre eles Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento
No dia 11 de novembro, o gestor
Clodoaldo Costa da IGR Serras Verdes
do Sul de Minas realizou duas
reuniões online com oito municípios
associados para orientações e revisão
das ações para o ICMS ano base 2021.
A fim de facilitar a comunicação e
interação dos participantes, as
reuniões foram agendadas em 2
horários distintos e contou com a
participação dos gestores de turismo

de Bueno Brandão, Congonhal, Estiva,
Senador José Bento e Tocos do Moji
em seu primeiro horário e dos gestores
de Paraisópolis, Sapucaí-Mirim e
Senador Amaral no segundo horário.
Clodoaldo pontuou todos os
quesitos alterados com a nova
Resolução 44/2021 e o novo Decreto
48.108/2020 da Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo de Minas Gerais e
disponibilizou aos gestores um Check

List para conferência entre as
exigências e ações executadas durante
o ano.
Na outra semana foi disponibilizada
a agenda para as reuniões com os
municípios de Bom Repouso,
Cachoeira de Minas, Camanducaia,
Cambuí, Conceição dos Ouros,
Consolação, Córrego do Bom Jesus,
Extrema, Gonçalves, Itapeva, Munhoz
e Toledo.
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Indivíduo que dirigia embriagado e causa acidente
de trânsito é preso no centro de Borda da Mata
No dia 10 de novembro, quarta-feira, no centro de Borda da Mata, testemunhas
informaram que ouviram um barulho muito alto e que ao saírem para ver o que havia
acontecido, viram um veículo colidido contra o muro de uma residência e o condutor
sentado na calçada aparentando estar bêbado. A PM de Borda da Mata compareceu
no local e constatou que o condutor do veículo que causou o acidente de trânsito
encontrava-se com visíveis sinais de embriaguez, como andar cambaleante, hálito
etílico e fala desconexa. Diante da situação encontrada, foi efetuada a prisão em
flagrante delito do condutor, bem como removido o veículo para o pátio credenciado.

Mulher de 65 anos é vítima de golpe
do motoboy e cartão clonado e perde
1.150 reais em Borda da Mata
No dia 11 de novembro, quinta feira, a PM de Borda da Mata foi procurada por
uma vítima que alegou ter sofrido golpe do cartão de crédito clonado. A vítima disse
que recebeu uma ligação e que nesta ligação, uma suposta funcionária do banco
queria confirmar uma compra que a vítima não havia realizado. Após a vítima ter
informado que não efetuou a compra, informaram que seu cartão havia sido clonado
e a orientaram a ligar no 0800 do cartão. A vítima relatou ainda que durante a ligação,
provavelmente grampeada, foi orientada a entregar seus cartões a um suposto
funcionário que passaria na residência da vítima para recolher os cartões para perícia.
Posteriormente percebeu que caiu um golpe quando recebeu mensagens no seu
celular informando a aprovação de compras com seus cartões, num valor total de R$
1.150,00. Foi realizado o registro e encaminhado à Polícia Civil para as investigações
pertinentes.

PM de Borda da Mata efetua prisão
de condutor embriagado após veículo
se envolver em acidente no Cervo
No dia 18 de novembro, quinta feira, a PM de Borda da Mata foi acionada a
comparecer no Distrito Cervo, onde havia ocorrido um acidente de trânsito em que
um dos condutores, além de estar bêbado, havia estacionado o veículo e evadido
do local. Testemunhas afirmaram que o condutor embriagado vinha
“ziguezagueando” e colidiu na lateral de outro veículo. Diante dos fatos foi dada
voz de prisão em flagrante delito ao condutor, recolhida a CNH, sendo o veículo
liberado para o condutor devidamente habilitado.

Idoso é vítima de estelionato e perde grande
quantia de dinheiro em Borda da Mata
Em 12 de novembro, sexta-feira, a PM de Borda Mata foi procurada pela vítima
que alegou ter sido vítima de estelionato. A vítima informou que recebeu uma ligação
de um suposto funcionário do banco do Brasil e da Caixa Econômica, do setor de
segurança, informando que o cartão da vítima havia sido clonado e que era para a
vítima realizar o bloqueio através do numero 0800-726-0101, que durante a ligação
foi informada que seus cartões haviam sido bloqueados e que deveria entregar seus
cartões a um policial civil que iria à residência da vítima fazer o recolhimento dos
cartões. A vítima entregou os cartões e, posteriormente, percebeu que havia caído
em um golpe. Após consulta ao aplicativo do banco, percebeu que grande quantia
de dinheiro havia sido movimentada de sua conta na Caixa Econômica Federal, para
diversos destinatários. Foi realizado o registro, e o caso encaminhado à Polícia Civil
para posterior investigação.

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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Encontro de Empreendedores do CircuitoSerrasVerdesdoSuldeMinasé realizado em Senador José Bento

No dia 09 de novembro, ocorreu nas
dependências do Empório JunqueiraSenador José Bento, o Encontro de
Empreendedores do Circuito Serras
Verdes, onde foi destacado o
lançamento do Circuito de Cicloturismo
do Serras Verdes do Sul de Minas. Com
a apresentação de Rosely Morais,
presidente do Circuito Turístico Serras

Verdes do Sul de Minas, foi destacado a
importância da presença e trabalho
conjunto entre o poder público e a
iniciativa
privada
para
o
desenvolvimento social e econômico do
município quanto ao turismo, em
especial na captação desses recursos
com os praticantes do ciclismo.
Visando captação desses recursos

propiciados pelos praticantes do
ciclismo o Circuito Serras Verdes criou
o Circuito de Cicloturismo Serras Verdes
do Sul de Minas, que contém 3 rotas,
sendo que na “Rota Marrom - A Força
da Terra”, se encontra a cidade de
Senador José Bento, diante de tal fato
Rosely reforçou a importância do
trabalho conjunto do poder público e

do setor privado para que possa
desenvolver o turismo responsável e
sustentável na cidade, onde a
possibilidade econômica se faz presente
para todos interessados.
“Agradecemos a equipe presidente do
Circuito Serras Verdes, Rosely Morais e
toda equipe do circuito pela realização
do evento. Assim como a presença do

prefeito Fernando Fernandes, da viceprefeita Andréia Inácio e de todos os
comerciantes e empreendedores
senabentenses no evento. Juntos somos
mais fortes e podemos fazer de Senador
José Bento uma cidade melhor para nós
e para os visitantes”, afirma Renata
Fernandes, do Departamento de
Turismo.

Elaine Vieira é a nova Diretora do CEMEI Olívia E. Cortês em Senador José Bento

No dia 09 de novembro, o Prefeito Fernando Fernandes junto com a vice-prefeita, Andréia Inácio e colaboradores da creche deram boas-vindas a nova diretora do CEMEI – Olívia E. Cortês, Elaine Vieira. “Nós
desejamos muito sucesso em seu trabalho, e faremos todo possível para apoiar suas ideias e iniciativas”, disseram o prefeito Fernando Fernandes e a vice-prefeita, Andréia Inácio.

Veículo roubado em Pouso Alegre da Secretaria de Saúde
de Senador José Bento é recuperado pela Polícia Militar
No dia 12 de novembro, a Secretaria de Saúde recebeu a
informação que houve a Recuperação do Carro da Saúde
de Senador José Bento que foi roubado dia 21/10/2021 em
Pouso Alegre. Os Policiais da Policia Militar de Pouso
Alegre localizaram o veículo abandonado perto do Cristo
Redentor da cidade e sem os adesivos da saúde e do
Município no Carro. Conforme o B.O. detectaram que era
o carro furtado da cidade de Senador José Bento. Assim o
carro foi para o Pátio da Polícia Civil e a Polícia entrou em
contato com o Secretário de Saúde informando a
localização do veículo.
“Nós todos da Secretaria de Saúde de Senador José
Bento agradecemos as dezenas de pessoas que
compartilharam a postagem da Página da saúde na busca
de nos ajudar a encontrar o veículo. E a todos os Policiais
envolvidos de Pouso Alegre. Ao Mateus pelo esforço e
empenho na liberação da documentação do veículo. Nossa
Gratidão. Esse veículo é muito utilizado para levar nossos
pacientes em atendimentos do TFD. A recuperação do veículo é muito importante para mantermos nossas agendadas sempre
atualizadas e podendo atender toda População necessitada de atendimento fora do município”, diz o Secretário de Saúde,
Natan Souza.

Secretaria de Saúde de Senador José
Bento ganha carro no valor de 50 mil reais

No dia 12 de novembro, a Secretaria
de Saúde de Senador José Bento recebeu
um Carro Gol 0 Km que foi comprado
graças a emenda parlamentar do
Deputado Estadual Inácio Franco no
valor de 50.000.00, destinada ao
município a pedido do Vereador Thiago
Rubens. O carro será usado pela
Secretária de Saúde que tem grande
demanda no atendimento efetivo aos
pacientes que fazem tratamento fora do
Município (TFD).
“Nós temos o foco e o compromisso
de melhorar sempre a Saúde no nosso
Município”, afirma o Secretário de
Saúde, Natan Souza.

Programação do Natal
Vale Encantado em
Senador José Bento
27 de novembro - Foi inauguração da Iluminação;
03 a 05 de dezembro - Food Truck e Encontro de Motos;
12 de dezembro - Missa em Ação de Graças ao Natal Vale Encantado;
18 de dezembro - Chegada do Papai Noel;
22 de dezembro - Apresentação Banda do 17º Batalhão da PM de Pouso
Alegre;
23 de dezembro - Cantata de Natal.

Prefeito de Senador José Bento
reivindica com urgência a
recuperação da Rodovia Felício
Pascoal que liga a cidade a BR 459
No dia 11 de novembro,
o Prefeito de Senador José
Bento,
Fernando
Fernandes esteve reunido
com Secretário de Governo
de Minas Gerais, Igor
Mascarenhas, e com
Deputado Dr. Frederico
para
reivindicar
a
manutenção urgente da
Rodovia Felício Pascoal
que dá acesso a Senador
José Bento.

Equipe de Saúde de Senador José Bento
participa de treinamento da Rede de
Urgência e Emergência do Samu em Varginha
No dia 09 de novembro, a equipe da
Saúde de Senador José Bento foi até
Varginha, onde tiveram um treinamento
de CAPACITAÇÃO DA REDE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA oferecido
pelo CISSUL (SAMU), com duração de
10 horas aos profissionais de Saúde do
município.
O objetivo do Projeto é capacitar os
profissionais de saúde da porta de
entrada, a fim de ensiná-los os
protocolos e procedimentos básicos
para prestar o primeiro atendimento a
vítima até a chegada a UBS ou Hospital
mais próximo.
O Secretário de Saúde, Natan Souza

afirma que as técnicas ensinadas a
equipe de Saúde na Capacitação serão
de muita importância no dia a dia a
equipe da Saúde. Destacou também o
entrosamento e atenção dos instrutores,
transmitindo o conhecimento com
segurança e propriedade. Por fim o
Secretário Natan Souza ficou satisfeito
porque na visita do diretor executivo do
SAMU, Jovane na cidade de Senador
José Bento há um mês, esses
treinamentos foi um dos pedidos do
secretário ao executivo e atendido. E
reforça a importância da capacitação
para o desenvolvimento de novas
habilidades e competências, bem como

aprimorar novas técnicas para prestar
um serviço de excelência a população.
“Nossos agradecimentos a equipe do
Samu e a todos funcionários da Saúde
de Senador José Bento que receberam o
certificado de conclusão do curso de
Capacitação da REDE DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA, a Enfermeira Karyne
Vilas Boas, Técnica Jéssica Aparecida,
Técnica Silvana Beatriz, Enfermeira
Adriana Moreira, Técnico Cleyton
Augusto, Motorista Elias Camilo,
Motorista Glauco Borzani e o Secretário
de Saúde Natan Souza. Nossos parabéns
a todos pela dedicação”, diz o Prefeito
Fernando Fernandes.

Equipe de Saúde em Varginha

6

TRIBUNA POPULAR

Campeonato Municipal de Futebol
de Borda da Mata conta com
220 atletas em 10 equipes
O Campeonato Municipal de Futebol
de Borda da Mata começou no dia 14 de
novembro e vai até 20 de fevereiro de 2022.
O Campeonato conta com 10 equipes
divididas em 2 grupos. Todas as equipes
são do município, formadas por apenas
atletas que moram em Borda da Mata.
Esses são os times que participarão no
campeonato: 1- Cervo; 2- Sertãozinho; 3-

Santa Cruz; 4- União; 5- Molekada; 6- Ovo
quente; 7- Forcraques; 8- São Benedito;
9- Unidos; 10- Atlético.
Os árbitros são da Associação de
Árbitros de Pouso Alegre, todos eles
formados com cursos pela federação
mineira de arbitragem.
O evento conta com a participação de
220 atletas.

Publicação da Câmara
Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 28/2021
“Inclui o Capitulo XII à lei 506/71: Da preservação do patrimônio cultural de
Borda da Mata.”
Art. 1º Fica acrescido o Capitulo XII da Lei 506/1971, com seus respectivos
artigos:
“CAPÍTULO XII
Da preservação do patrimônio cultural de Borda da Mata.
Art. 156-B – O Município, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá, por meio de plano permanente, o Patrimônio Histórico e Cultural
Municipal, através de inventários, pesquisa, registros, vigilância, tombamento,
desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação.
§1º A colaboração da comunidade se dará principalmente, através de sua
participação no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e
Natural.
§2º O plano permanente citado no caput deste artigo será elaborado pelo
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural.
§3º O Poder Público Municipal buscará integrar-se, efetiva e permanentemente,
às esferas estadual e federal afetas, seja na elaboração de legislação específica,
seja nas ações relativas à preservação do patrimônio e ao desenvolvimento
urbano.
Art. 156-C – Os documentos, os monumentos e os locais de valor histórico
ou artístico, as áreas naturais notáveis ficam sob a proteção especial do Poder
Público Municipal.
Art. 156-D – Fica criado o mecanismo do Tombamento Municipal, visando à
preservação de áreas e de bens móveis e imóveis de relevante importância
cultural ou natural para o Município, na forma da lei. (Regulamentado pelo
Decreto Municipal N.º 1.653, de 28 de março de 2007 e a Lei nº 1.105/2004 de 12
de abril de 2004).
Art. 156–E – O Poder Público Municipal poderá criar programa de conservação
e restauração de imóveis de proprietários carentes, sujeito à aprovação do
Legislativo.
Art. 156-F – O Poder Público Municipal promoverá campanhas permanentes
junto à comunidade, de caráter educativo, visando à preservação e valorização
do Patrimônio Cultural e Natural.
Art. 156-G – A lei disporá sobre multas para os atos relativos à evasão,
destruição e descaracterização do Patrimônio Cultural e Natural do Município,
sendo os seus valores adequados aos custos de recuperação, restauração ou
reposição do bem extraviado ou danificado.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 16 de junho de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva
Secretário

90 vacas já foram inseminadas pelo Programa
mais Genética em Senador José Bento
Desde o início do projeto, já foram
realizados em torno de 90
procedimentos, trazendo um ótimo
custo-benefício aos criadores
senabentenses.
Os serviços de inseminação artificial
prestado pela Prefeitura de Senador José

Bento tem auxiliado os pequenos
produtores rurais do município a
melhorarem geneticamente seus
rebanhos de gado leiteiro e de corte,
garantindo
mais
qualidade,
produtividade e renda às famílias.
A partir do momento em que o serviço

é solicitado ao inseminador municipal
Donizete, o produtor recebe o sêmen de
forma gratuita, assim como os materiais
utilizados pelo o técnico. O produtor rural
que tiver interesse deve entrar em
contato com o Donizete através do
número 35. 9 9915-7037.

