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Certificados do Curso de
Gastronomia em Borda da
Mata estão disponíveis no CRAS

Os alunos que participaram do curso
de Gastronomia na carreta-escola do
Senac, em Borda da Mata, já podem
retirar os certificados de conclusão no
Cras Sebastiana Marques. As aulas
aconteceram durante o mês de agosto
para quatro turmas com o chef de
cozinha Douglas Pereira. Ao todo, cerca
de 60 pessoas fizeram o curso que
ensinou truques da cozinha
profissional.
O curso faz parte do Projeto Qualifica
Borda da Mata, oferecido pela Prefeitura
em parceria com o Funemp (Fundo
Especial do Ministério Público), com o

objetivo de qualificar a mão de obra em
diferentes áreas no município. Em vigor
desde 2017, o projeto já ofereceu cursos
de Costura Industrial, Processamento de
Leite e Derivados, Cuidador de Idoso,
Informática, Eletricista, Técnicas de
Garçom, Atendimento ao Cliente, Preços
e Custos de Venda e Excelência em
Vendas para aproximadamente 800
pessoas.
Cras Sebastiana Marques
Rua Eduardo Amaral, 525
Atendimento: 8h às 17h
Segunda a sexta-feira

Prefeito de Borda da Mata trabalha
por convênios para obras no Cervo,
Sertãozinho e reforma do Centro de
Saúde em viagem a Belo Horizonte
Viagem ainda visou garantir a compra de um caminhão
Truck, designação de um Juiz Titular para Borda da Mata e
liberação de emenda parlamentar para pavimentação
de trecho da Avenida João Olívio Megale
O prefeito André Marques fez uma
viagem decisiva a Belo Horizonte. No
dia 07 de outubro, ele teve um encontro
importante com membros do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, o
BDMG, para liberação de operações de
crédito que vão permitir a execução de
obras e compra de um caminhão para a
cidade.
O trabalho junto ao BDMG pode
garantir verba para pavimentação de
vias dos distritos do Cervo e
Sertãozinho; reforma do prédio que
sediava o antigo Centro de Saúde, que
depois de revitalizado vai abrigar o
Departamento de Desenvolvimento
Social, CRAS e outros núcleos da
pasta; e aquisição de um caminhão
Truck.
Por intermédio do deputado Dalmo
Ribeiro, o prefeito se reuniu com a alta
cúpula do banco. Participaram do
encontro o vice-presidente do BDMG,
Henrique Amarante, o coordenador da
Gerência de Negócios do Setor Público
da instituição, Luiz Carlos Batista, e o
gerente da Gerência de Municípios,
Jorge Leonardo. O diretor do
Departamento de Obras, Barezze
Brandão, também participou do
encontro.
De acordo com o prefeito, a reunião
foi “extremamente produtiva”. “Graças
a Deus, demos andamento aos projetos
e esperamos, para muito breve, a
confirmação da liberação desta
importante verba para Borda da Mata”,
avaliou.

Demanda por Juiz Titular
As agendas do prefeito André
Marques em Belo Horizonte seguiram
no dia 08 de outubro. De manhã, ele se
reuniu com o desembargador Alberto
Diniz Júnior, presidente da Associação
dos Magistrados Mineiros, que o
recebeu, também a pedido do deputado
Dalmo Ribeiro, em nome do
desembargador presidente do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, Dr. Nelson
Missias de Morais.
Na pauta desta reunião, estava o
apelo pela designação de um Juiz Titular
para a Comarca de Borda da Mata,
atualmente atendida por um juiz
substituto, que se desloca até a cidade
uma vez por semana. “Estamos fazendo
um enorme apelo aos desembargadores
para que façam essa designação.
Precisamos de celeridade nos processos
que tramitam em nossa Comarca. O
atraso causa muitas vezes prejuízos e
transtornos aos nossos moradores.
Como sabemos, justiça que tarda não é
justiça”, considera o prefeito.
Na reunião com o desembargador, ele
contou com o apoio do assessor jurídico
da Prefeitura, Jonas Rodrigues Junior,
que também é vice-presidente da
Subseção da OAB em Borda da Mata.
Convênio para pavimentação de
trecho da Av. João Olívio Megale
À tarde foi a vez de assinar o convênio
com o Governo do Estado para liberação
da emenda parlamentar que destinará
recursos para a pavimentação de um
trecho da Avenida João Olívio Megale.

Polícia Militar realiza Campanha de
Conscientização no Trânsito em Borda da Mata
Campanha “Trânsito Consciente” orienta moradores sobre condutas que ferem a legislação,
colocam vidas em risco e geram transtornos para a vida em comunidade.
A Polícia Militar de Borda da Mata está
fazendo um trabalho de conscientização
no trânsito local com o objetivo de
combater as infrações mais comuns. A
ideia é orientar os condutores sobre as
condutas que ferem a legislação,
colocam vidas em risco e geram
transtornos para a vida em comunidade.
A campanha “Trânsito Consciente”
conta com abordagens dos PMs, que
levam as orientações aos condutores.
O tenente Guilherme, comandante da
PM local, avalia que a ação educativa
ajuda a prevenir autuações e a engajar a
comunidade em prol de práticas de
trânsito mais conscientes. “O foco é
realmente aquelas infrações mais
comuns, que, com orientação, podemos
reduzir sua recorrência. Mas é uma
mobilização que também visa sensibilizar
a comunidade para as questões de
segurança no trânsito. Algumas práticas
além de ilegais podem colocar muitas
vidas em risco”, avalia o tenente.
Um folder criado pela PM lista as nove
infrações de trânsito mais comuns em
Borda da Mata. Elas são corriqueiras,
mas perigosas. É o caso de quem
costuma dirigir manuseando ou
segurando o celular. Segundo dados da
Abramet (Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego), essa atitude é a
terceira maior causa de mortes no
trânsito em todo o país, vitimando cerca
de 150 motoristas por dia e 54 mil
anualmente.
De acordo com o Departamento
Nacional de Trânsito (Detran), o uso do

celular ao volante e a falta de atenção
que o hábito traz aumenta em até 400%
as chances de um acidente. A conduta é
considerada infração gravíssima e
punida pelo Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) com multa de R$ 293,47
e sete pontos na carteira de habilitação.
Há ainda aquelas pequenas infrações
que viram hábito entre os motoristas,
mas que são igualmente perigosas. Você
imobiliza seu veículo totalmente quando
está diante de uma placa de ‘Pare’? Pois
é, ela não está ali à toa. Desobedecer a
parada obrigatória pode ser o fator
gerador de graves acidentes em
cruzamentos.
Assim como o uso do celular ao
volante, avançar a parada obrigatória é
considerada infração gravíssima, rende
7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47.
Confira outras infrações comuns em

Borda da Mata, você costuma cometer
alguma delas?
- Estacionar na contramão de direção:
Art. 181, XV do CTB - infração média, 4
pontos. Valor estimado: R$ 130,16.
- Dirigir com animais no colo: Art. 252,
II do CTB - infração média, 4 pontos.
Valor estimado: R$ 130,16.
- Estacionar em cima da calçada: Art.
181, XVII do CTB - infração grave, 5
pontos. Valor estimado: R$ 195,23.
- Conduzir motocicleta com a viseira
do capacete levantada: Art. 169 do CTB
- infração leve, 3 pontos. Valor estimado:
R$ 88,38.
- Dirigir com o som alto, em volume
audível pelo lado externo do veículo: Art.
228 do CTB - infração grave, 5 pontos.
Valor estimado: R$ 195,23.
- Não usar cinto de segurança: Art.
167 do CTB - infração grave, 5 pontos.
Valor estimado: R$ 195,23.

Vigilância Sanitária imuniza mais de 850 animais
na Zona Rural e Distritos de Borda da Mata
A vacinação antirrábica para os
animais dos bairros rurais e distritos
Cervo e Sertãozinho aconteceu entre a
última semana de setembro e as primeiras
semanas de outubro. As localidades
receberam a visita do médico veterinário
Matheus Gabrili, do Serviço Municipal
de Vigilância Sanitária, nos espaços préestabelecidos. “Além dos lugares
definidos para a vacinação, percorremos
de casa em casa para imunizar os
animais”. Ao todo, foram vacinados 744
cachorros e 109 gatos, 853 animais.
Em 2019, o Ministério da Saúde
reduziu o fornecimento de vacinas
antirrábicas para o Estado de Minas
Gerais para priorizar outras regiões. Em
consequência, a Superintendência
Regional
de
Pouso
Alegre
disponibilizou para Borda da Mata um
lote menor de doses, as quais foram
aplicadas primeiro nos bairros rurais e
nos distritos, uma vez que, no Brasil,
desde 2016 os casos de raiva
registrados são transmitidos por

morcegos ou animais silvestres,
portanto, o risco da transmissão da
raiva em cães e gatos é maior na zona
rural. Na Regional de Pouso Alegre, há
mais de 35 anos não é registrado caso

de raiva em animais domésticos.
Há ainda doses restantes, as quais
serão aplicadas no município em um
evento da Secretaria Municipal de
Saúde, no mês de novembro.
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Feira de Artesanato é realizada com a Manhã Cultural em Tocos do Moji para homenagear as crianças
No dia 13 de outubro, tivemos mais uma Manhã
Cultural em Tocos do Moji!
Uma edição especial em comemoração ao dia das
crianças, mostrando o talento de nossos futuros
músicos com a apresentação do grupo Ukuleart dos
alunos do professor Tiago Almeida e, em seguida, a
das crianças da nova geração da Banda Lira
Tocosmojiense, sob o comando do professor Raul.
E ainda tivemos a apresentação da Larissa, Fabrício
e Juliano que encantaram com músicas tradicionais,
ao lindo som da viola.
Peregrinos que passavam pela cidade gostaram
de ver!
A Casa de Cultura recebeu novas visitas, tivemos
exposição de livrinhos de cordel e dos desenhos
dos alunos de Tiago Almeida e também dos trabalhos
das crianças que fazem aula de artesanato.
Os artesãos sempre trazendo muitas novidades
e na gastronomia muitas delícias caseiras.
Esta iniciativa da Casa de Cultura, Músicos e
Artesãos pretende continuar mostrando e
incentivando os talentos do município, trazendo
entretenimento à população.
Esperamos que a população venha prestigiar as
próximas edições de final de ano que serão muito
especiais! A próxima já tem data marcada, dia 17 de
novembro!
Texto e fotos: Fátima

Ruas de Tocos do Moji ganham Iluminação Pública
A Prefeitura de Tocos do Moji vem cada vez mais investindo no município para melhorar a qualidade de
vida da população. Mesmo com a crise que o país atravessou e agora com sinais de melhoras com as
reformas em andamento, o município de Tocos do Moji, também afetado pela falta de recursos do Estado
na gestão estadual passada, não esmoreceu e tentou ao máximo, além de manter os serviços essenciais
aos munícipes como Saúde e Educação de alta qualidade, ainda investiu em diversas obras, como, vários
calçamentos na zona rural. Mas não é só a zona rural que recebe benefícios, a zona urbana também tem
ganhado várias melhorias, entre elas destaca-se agora por último a iluminação pública com postes e
luminárias nas Ruas Angélica Maria da Rosa, Messias Francisca da Rosa e parte da Avenida Ciro Tibúrcio
da Silva. Essa obra, que além de melhorar para os moradores, com certeza, aumenta a segurança dos
transeuntes destas vias que agora estão totalmente iluminadas. A obra foi executada pela empresa Remo
Engenharia, com recursos próprios do município.

Eternizar
Eterno
Palavra pequena, significado complexo
Talvez meu conceito não tenha nexo
Porque nunca vai ter relação com tempo
Pois pode ser uma única noite nos braços de
alguém
Ou pode ser um simples abraço terno
Algo inesquecível, uma frase, um
pensamento
A eternidade pode ser resumida num
momento
Um momento sorriso ou momento paixão
Algo que nos remete a amor ou a carinho
Alguém que tocou nossa alma no caminho
Uma marca que faz bem
Coisas que nunca sairão do coração
E como cantou Chorão
Só o que é bom dura tempo
O suficiente pra se tornar inesquecível
É, eu sei, ele era incrível
E por isso se eternizou
Pelo que escreveu, pelo que cantou
Por mais que tenha se entregado à dor
Ele sempre inspirou amor
E não teve medo de amar
Lembro que no velório a ex falava com tanto
amor dele
E aquela última música feita por ele
Meu novo mundo: escreveu o amor deles
para gravar
Ah! Se todo mundo tivesse um amor pra
eternizar!
Ame, se tiver chance de amar
A gente não sabe quando pode ser tarde
Pois o destino é meio covarde,
Ele gosta de brincar
Andressa Carvalho
Borda da Mata
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VIII Feira Literária da Escola Municipal Diva Ribeiro em
Borda da Mata recebe visitas de Escolas, Famílias e Comunidade

Inspirada nos mais belos contas de fadas, a VIII Feira Literária da Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos contou histórias, representou, criou e emocionou quem visitou os trabalhos realizados com
base nos livros. Cada sala escolheu um conto e fez dele tema para explorar diferentes maneiras de estudo: as sequências didáticas possibilitam estudar todo o universo daquela história e aplicar o aprendizado em
teatros, trabalhos manuais como maquetes, fantoches, palitoches, pintura, desenho, leitura.
Na feira, os visitantes encontraram trabalhos relacionados aos Três Porquinhos, Peter Pan, Galinha Ruiva, Patinho feio, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, O Mágico de Oz, A Princesa e o Sapo, Aladim, entre
outras histórias. Alunos das escolas municipais, da Creche, do Cemei, da Apae, os familiares e a comunidade escolar visitaram a feira nos períodos da manhã e da tarde.

Abertura do Festar Literário 2019 em Borda da Mata acontece com palestra de historiador
história” e ao seu autor, João
para professores da Rede Municipal sua
Bertolaccini
A palestra do professor Cleyton
Antônio da Costa para os educadores
da Rede Municipal de Borda da Mata,
no dia 02 de outubro, deu início ao
Festar Literário 2019. Professor mestre e
coordenador do curso de História da
Univás, Cleyton pesquisou a história de
Borda da Mata para o trabalho de
conclusão de curso de sua graduação,
o que fez do autor homenageado João
Bertolaccini e sua obra, grandes
referências do professor. Na palestra,
tratou da importância de trabalhar a
cultura e identidade local com as
crianças, adolescentes e toda a
comunidade.
O professor citou as duas obras
anteriores que tratam da história da
cidade: em 1946 escrita por Carolina
Oriolo e em 1958 escrita por José
Guimarães, no entanto, de acordo com o
Cleyton “o senhor João Bertolaccini foi
muito cuidadoso ao escrever e citar
fatos e fotos, diria que ele foi cirúrgico
ao tratar de assuntos polêmicos e
delicados com tanto respeito e
responsabilidade”. A obra “Borda da
Mata e sua história” é um percurso
histórico do município, foi escrita a
pedido do Monsenhor Pedro Cintra em

dois anos de estudo e pesquisa, foi
iniciada em novembro de 1999 e lançada
em dezembro de 2001.
Com a participação dos professores,
muitas curiosidades foram instigadas
com a apresentação de fotos antigas e o
resgate de memórias. A diretora da
Escola Municipal Antonio Marques da
Silva, Tatinha, falou do trabalho das
escolas com o livro “dividimos por
temas, então cada escola está
explorando um aspecto da cidade, como
a economia, a religiosidade”.
A filha do autor homenageado, Maria
Rita Bertolaccini, reiterou a preocupação
do senhor João ao registrar a história e
deixar o recado para que as próximas
gerações de bordamatenses também
tenham essa preocupação ao iniciar o
livro com a expressão “Cuidemos de
nossa história”.
A programação do Festar Literário
2019 segue com intervenções na praça,
sarau, apresentações musicais e teatrais
e exposição.
Confira programação para novembro:
08/11
Sarau
Apresentações artísticas e musicais
relacionadas ao livro “Borda da Mata e

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

Local: Colégio Nossa Senhora do
Carmo
Horário: 19h
09/11
Apresentação dos trabalhos dos
alunos e professores da Rede Municipal
sobre a História de Borda da Mata e
Apresentação teatral do Grupo Ave
Palavra
Local: Praça Nossa Senhora do Carmo
Horário: 8h às 11h30

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética (restaurações,
próteses, clareamento dental, tratamento
gengival, piercing, cirurgias)

Drª. Gilmara de Jesus Paiva
Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves
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Clínica Medclin
Borda da Mata
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Escola adota atitude sustentável durante a semana
das crianças na Rede Municipal de Borda da Mata
De 7 a 11 de outubro, os alunos das
escolas municipais, Creche e Cemei de
Borda da Mata tiveram uma semana
especial em comemoração ao Dia das
Crianças. Cardápio especial, passeios,
brincadeiras, gincanas e também muito
aprendizado fizeram parte da rotina das
crianças durante os cinco dias. Mas não
foi apenas diversão, as crianças também
aprenderam muito. Na Escola Francisco
de Souza Costa – anexo EELAM, uma
iniciativa chamou a atenção: os alunos
utilizaram todos os dias copos/canecas
de plástico que trouxeram de casa e
assim economizaram cerca de 700 copos
descartáveis.
A diretora das salas anexas da Escola,
Flávia Machado, conta que trabalhou a
questão ambiental com tema “Divertir,
sim! Maltratar o planeta, não!”. “As
crianças ficaram abismadas, assustadas
quando contamos pra elas que um copo
descartável leva 200 anos para se
decompor no meio ambiente. Tomamos
sorvete na caneca, fomos na pizzaria e
levamos a caneca! Foi um projeto muito
bacana”.
Programação Especial
Em todas as escolas, a programação
contou a participação da família, o
envolvimento dos funcionários e
professores, doações de diversas
pessoas e a parceria de empresas. No
Cemei, entre as atividades, as crianças
foram ao cinema no Shopping SerraSul,
participaram de gincana, desfile, teatro,
pintura facial. Na Creche, as crianças
tiveram também pintura facial, escultura
de balões, brincaram com a equipe “JP
Recreação”.
Na Escola Benedita Braga Cobra,
cardápio diferenciado e jogos. Na Escola
Diva Ribeiro dos Santos, teve
piquenique, brinquedos infláveis com
água, teatro. Na Escola Antônio
Marques da Silva, gincana, cinema no

Shopping SerraSul, brinquedos infláveis
na quadra da escola, pizzaria, passeio
na brinquedoteca em Pouso Alegre. Na
Escola Francisco de Souza Costa,
cinema no Colégio Nossa Senhora do
Carmo, gincana, brincadeiras, pizzaria.
Para Débora Soussin, diretora dessa
escola, a semana é cansativa, mas muito
compensadora “observe com o coração
o olhar de uma criança, a pureza mora lá.
Ver o olhar brilhando e transbordando
de alegria é o que incentiva o trabalho
de um educador. Quero agradecer aos
funcionários da nossa escola pela
dedicação durante semana da criança.
Agradecer também as doações. As
pessoas que tem facilidade de doar
alegram-se duplamente. “
Os alunos das salas anexas da Escola
Francisco de Souza Costa também se
divertiram com gincana, circuito de
atividades, pizzaria. A mãe do aluno
Gustavo Henrique, Taciane Rodrigues,
confirma a alegria da semana “ele amou
tudo. Aqui fica nossos mais sinceros
agradecimentos a todos os envolvidos!”

Para a diretora do Departamento de
Educação, Maria Leonice Santos, a
“Semana da Criança já é uma tradição,
as crianças esperam essa data para sair
da rotina! As diretoras e professores
preparam tudo com muito carinho e
cuidado. Temos patrocinadores e
parceiros que participam todos os anos,
sempre com o intuito de proporcionar a
melhor experiência de diversão para
nossos alunos.”
Empresas parceiras
“Tanto nos lanches, quanto nos
passeios e brincadeiras, cada detalhe fez
a diferença na Semana das Crianças.
Algumas empresas doaram suas
especialidades e fizeram a alegria da
criançada! Nossos agradecimentos a
Garage da Pizza, Lanchonete do Batata,
Sorveteria Bru Ice, Ice Bom, Panificadora
Primor, Panificadora Real, Golden
Turismo, Estilo Turismo e a todas as
pessoas que de alguma maneira
participaram para a realização dessa
semana especial para os alunos da Rede
Municipal”, agradece Maria Leonice.

Pacientes Diabéticos e Hipertensos de
Borda da Mata participam de Grupo
Periódico com Equipe da Saúde

A hiperdia é uma abordagem
diferenciada ao paciente crônico, com
hipertensão e/ou diabetes. O
atendimento ao paciente hipertenso e
diabético em grupos periódicos tem o
intuito de facilitar a adesão ao
tratamento e compreensão de suas
características. Os grupos acontecem
nas Unidades Básicas de Saúde a cada
dois meses. Além da abordagem clínica
tradicional, inclui-se nos grupos de
hiperdia a discussão de temas variados
com a equipe da saúde.
O grupo da UBS Nossa Senhora de
Fátima aconteceu no salão da Igreja São
Judas Tadeu em 15/10/2019. Para o
enfermeiro Cássio Magno, para tratar
doenças crônicas, não bastam os
remédios, mas também informação, boa
alimentação e exercício físico “por isso,
estamos juntos também com o professor
Totonho na Academia da Saúde, e

fazemos também o acompanhamento
semanal dos participantes da melhor
idade. Grande parte dos participantes do
programa Academia da Saúde é buscada
nos grupos de hiperdia”.
Grupos de atividade física
Os encontros da melhor idade para
a Academia da Saúde acontecem toda
segunda e quarta-feira, das 8h às 9h, na
quadra da Igreja Presbiteriana
Independente. Para todas as idades, tem
o projeto Saúde do Trabalhador, que
acontece toda terça e quinta-feira, das
18h às 19h, também na quadra da Igreja
Presbiteriana Independente. Na segunda
e quarta-feira a noite, das 18h às 19h,
acontece no bairro Santa Cruz, o
projeto Vida Saudável, para todas as
idades, na quadra da Escola Municipal
Antônio Marques da Silva. Todas as
aulas são ministradas pelo professor
Totonho.

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.

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

GRÁFICA TRIBUNA POPULAR
WhatsApp - 9-9910-8233
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Homem é preso portando maconha no
Bairro Santo Antonio em Borda da Mata

Durante operação batida policial, um transeunte foi abordado em atitude suspeita
no bairro Santo Antônio. Durante busca pessoal, foi localizada no bolso da camisa
do cidadão 01 bucha de substância análoga a maconha. O cidadão relatou que a
substância é maconha e que comprou a droga em Pouso Alegre/MG, por R$10,00
reais e seria para uso próprio. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao autor e
tomadas as providências de praxe.

Homem é preso portando crack e
maconha durante operação policial
no bairro Santo Antonio em Borda da Mata
Durante operação batida policial no bairro Santo Antônio foi visualizado um
automóvel GM/Corsa em situação indicativa de suspeição. O veículo foi então
abordado e realizado busca pessoal nos três ocupantes do veículo, sendo que com
o passageiro, foi localizado 01 cigarro de substância análoga a maconha e 01 pedra
de substância análoga ao crack. Diante do fato foi dada a voz de prisão em flagrante
ao autor e tomadas as providências de praxe.

Um jovem de 18 anos e um
adolescente de 17 são flagrados com drogas
Durante operação batida policial no bairro Nossa Senhora Aparecida, em locais
alvos de denúncias de tráfico e uso de drogas, a equipe policial deparou com dois
indivíduos que ao perceberem a aproximação da viatura policial demonstraram
nervosismo e inquietação. Diante da atitude suspeita foram abordados e
identificados, sendo um jovem de 18 anos e um menor de 17 anos, e ambos
submetidos a busca pessoal. Durante a busca foi constatado que o jovem trazia
consigo no bolso da blusa um invólucro plástico contendo uma substância
semelhante a cocaína. Com o adolescente foi encontrada a quantia de R$5,00. Diante
dos fatos foi dada voz de prisão ao jovem, sendo informado seus direitos
constitucionais, e foi realizado contato com a mãe do adolescente, a qual acompanhou
o desfecho da ocorrência. O jovem foi preso e o adolescente foi apreendido, sendo
tomadas as medidas decorrentes.

TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
MILITAR EM BORDA DA
MATA: 190 ou 35-9-9829-1493

Quase 900 pessoas já se vacinaram
contra o Sarampo em Borda da Mata
Até o Dia D da campanha de
vacinação contra o sarampo (19/10),
887 pessoas tinham sido vacinadas em
Borda da Mata. A campanha que
começou no dia 07/10 percorreu os
bairros rurais, os distritos Cervo e
Sertãozinho, as Unidades de Saúde do
município, a Creche, o Cemei e foi até
o dia 24/10 com presença da equipe de
imunização nas escolas da cidade.
A enfermeira coordenadora da
Vigilância em Saúde, Grazieli Siqueira,
conta que recebeu na UBS Monsenhor
Pedro Cintra, no sábado, 19/10, 64
comparecimentos, dos quais 34 foram
vacinados e 75 vacinas realizadas.
“Ainda teremos outro Dia D que vai
ser no dia 30 de novembro, para os
adultos de 20 a 29 anos. Mas qualquer
pessoa pode conferir o cartão de
vacinação na Sala de Vacinas que fica
na UBS Monsenhor Pedro Cintra. Se
não tiver o cartão, é necessário levar

um documento pessoal”. Sala de Vacinas - UBS Monsenhor Pedro Cintra – CentroAtendimento: 7h às 15h30
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ESF de Bom Repouso realiza
Eventos sobre o “Outubro Rosa”

A Estratégia de Saúde da Família de
Bom Repouso abraçou a causa na luta
pelo câncer de mama e colo de útero,
mas especificamente no mês de outubro,
quando é comemorado o “Outubro
Rosa” em todo país. E para
conscientização da população, a ESF
teve parceria do Departamento de
Esporte, Turismo, Laser e Cultura, da
Academia ProFit, da Unimed, da

No dia 04 de outubro, comemora-se o Dia do
Agente Comunitário de Saúde.
“Gratidão é a palavra que define por tudo
que fazem pela saúde do nosso município.
Parabéns pelo seu dia!” diz a Coordenadora
do ESF de Bom Repouso.

Psicóloga Sirlene e Prof. Nilo, onde
foram
feitas
palestras
de
conscientização e auto estima da mulher.
“Gostaria de agradecer todos que
participaram e assim tornar possíveis mais
eventos, estes que são por causas nobres.
Equipes ESF’s sempre na luta em firmar
parcerias que dão certo e em prol da
melhoria da saúde de nossa população”,
diz a Coordenadora do ESF, Irene.

Academia Profit juntamente
com Departamento de Esporte,
Turismo, Lazer e Cultura
realizam “1ª Caminhada
Outubro Rosa” em Bom Repouso
A Academia Profit, juntamente com o
Departamento de Turismo, Esporte,
Lazer e Cultura em parceria com a ESF
realizaram a “1ª caminhada Outubro
Rosa” no dia 20 de outubro. O evento
contou também com uma palestra sobre
a auto estima feita pela psicóloga Sirlene
e uma aula de zumba pelo professor Nilo.
Para Talita Bertolacini, responsável

Dia do Agente Comunitário de Saúde – Bom Repouso

Mulheres do Movimento de Cursilho de Cristandade de
Bom Repouso se reúnem para comemorar o Outubro Rosa

pelo Departamento de Esporte e
Turismo, foi “um evento top” e o dia
foi maravilhoso. “Ver tanta gente
juntos nessa caminhada, para celebrar
a vida. A você que veio participar
conosco, lembre-se que tudo que
fazemos é sempre para o bem de vocês.
Até a próxima se Deus quiser”,
conclui.

1ª Caminhada
“Outubro Rosa”

No dia 10 de outubro, as mulheres do
Movimento de Cursilho de Cristandade
de Bom Repouso se reuniram para
comemorar o Outubro Rosa.
A conscientização sobre o cuidado e

autoestima foi o motivo desse encontro
e como solidariedade fizeram uma
campanha para entregar uma cesta
básica a uma família carente onde uma
gestante estava precisando.

“O generoso sempre prosperará, quem
oferece ajuda ao necessitado, conforto
receberá.”
(provérbios 11:25)

Reunião de Pais com a presença da
psicóloga Rosa de Lima na Escola
Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão em Bom Repouso
A Escola Municipal Prefeito Atílio da
Silva Brandão de Bom Repouso
encerrou o 3º bimestre com uma Palestra
no Clube Literário para os pais e
professores com o tema: “Vamos
conhecer um jeito inteligente de amar
nossos filhos e alunos”. “Foi um
momento de reflexão onde pudemos

rever nossas atitudes na escola e na
família”, diz a Secretária de Educação,
Terezinha e acrescenta “A presença da
Psicóloga Rosa de Lima com seu jeito
cativante de dialogar com os pais
mostrou que educar os filhos deve ser
prazeroso. Um convívio familiar
saudável reflete em boas atitudes.”

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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Vereadores de Comissões Permanentes de Borda da Mata se reúnem com Departamento Jurídico
da Prefeitura para tirar dúvidas sobre implantação de Programa Social de Habitação Popular
No dia 21 de outubro, os vereadores
das Comissões Permanentes da Câmara
Municipal de Borda da Mata se reuniram
para discutir e analisar 10 projetos do
Executivo e da mesa Diretora da Câmara.
Estavam presentes a Vereadora Marcela
Mary dos Santos Monteiro, os
Vereadores Jorge Pereira Filho e Jair

Alvarenga, o Procurador da Câmara
Municipal Dr. Gustavo, o Diretor da
Câmara, Júnior e o Dr. Zito, do
Departamento Jurídico Municipal, que foi
tirar dúvidas do Projeto de Lei nº74/2019
de 10 de Outubro de 2019 Que “Dispõe
sobre implantação de Programa Social de
Habitação Popular de Borda da Mata.”

Reunião na Câmara Municipal

PANIFICADORA FLOR DA MATA

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

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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Prefeito de Senador José Bento vai a Brasília
em busca de recursos para o Município e
se encontra com diversas autoridades
Nos dias 08 e 09 de outubro, o
Prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes esteve em Brasília,
quando encontrou com diversas
autoridades para tratar de assuntos de
suma importância para o seu município.
No dia 08, o prefeito Fernando se
encontrou com o Deputado Dimas
Fabiano. Durante o encontro, o prefeito
entregou oficio a pedido de Andréia
Inácio, solicitando a indicação de
recurso para reforma e ampliação do
Centro de Referencia de Assistência
Social (CRAS), da cidade.
Neste mesmo dia, esteve na
Confederação
Nacional
dos
Municípios(CNM) acompanhado do
presidente da AMM, Julvan Lacerda,
juntamente com milhares de prefeitos
de todo o Brasil para tratar da divisão
dos recursos do bônus de assinatura
da CESSÃO ONEROSA do Pré-sal,
conforme PEC 152/2019. O Assunto em
pauta sendo aprovado trará inúmeros
benefícios para a
população,
aumentando os investimentos nas áreas
da saúde, educação, assistência social
e infraestrutura.
Já no dia 09 de outubro, teve uma
conversa muito proveitosa, com o
amigo e Presidente da comissão de
Turismo, Newton Cardoso Jr. Onde, eu
solicitou investimentos em diversas
áreas do município. O deputado se
mostrou comprometido com as causas
de Senador José Bento e prometeu
empenho para atender as solicitações.
Também, se reuniu com o presidente
do FNDE, Rodrigo Dias, acompanhado
do amigo e Deputado Federal, Newton
Cardoso Junior, prefeitos e prefeitas de
Minas Gerais para tratar da liberação
de recursos para a Quadra Escolar, que
está sendo construída no loteamento
popular Fernando Côrtes.
“Finalizando a viagem com mais um
dia muito corrido e proveitoso em
Brasília, onde pude realizar varias
reuniões, buscando sempre o melhor
para o nosso município. Reuni com o
Senador da República, Rodrigo
Pacheco para levar as demandas que
Senador José Bento precisa para o
desenvolvimento local”, conclui o
Prefeito Fernando.

Senador José Bento terá Laboratório
Regional de Prótese Dentária

No dia 16 de outubro, o Secretário de
Saúde de Senador José Bento, Natan
Souza, recebeu a visita dos Senhores
Mauro e Wellington referências técnica
de Saúde Bucal da Superintendência
Regional de Saúde de Pouso Alegre, para
acertar os últimos detalhes do
credenciamento de Prótese Dentária..
Um objetivo alcançado graça a força
de vontade do Secretário Natan Souza,
Senador José Bento foi um dos 07
Municípios contemplados entre os 53
da Região..
“Uma grande conquista para o
município de Senador José Bento. O
município terá um laboratório Regional
de Prótese Dentária”, diz Natan.
Na busca por melhorias da Saúde dos
munícipes, o Secretário de Saúde Natan
Souza credenciou um laboratório de

Prótese Dentária para atender a toda
população, onde foi contemplado.
As Prótese Dentárias serão: 1Prótese Total Mandibular; 2- Prótese
Toral maxilar; 3- Prótese Parcial
Mandibular Removível; 4- Prótese
Parcial Maxilar Removível; 5- Prótese
coronárias/Intrarradiculares Fixas/
Adesivas( Por Elementos)
“Comunicamos a população que
necessita de Prótese dentária nos dia
da visita das agente do ESF nos
respectivos
bairros,
que
comuniquem o interesse e passar os
dados para o cadastramento e início
dos preparos necessários. Grandes
vitórias
exigem
grandes
dedicações”, comemora o Secretário
de Saúde e agradece o total apoio
Prefeito Fernando Fernandes.

FAÇA SEUS PANFLETOS NA GRÁFICA TRIBUNA POPULAR E GANHE
UMA PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO 2000
EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00
Prefeito Fernando
Fernandes com
autoridades em
Brasília

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 01/2019
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
ACONCEDER AUXILIO TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES
QUE SE DESLOCAM ÀS CIDADES
VIZINHAS PARA CURSAREM
ENSINO SUPERIOR, TÉCNICO OU
PROFISSIONALIZANTE, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O Prefeito do Município de Borda da
Mata/MG faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a conceder auxilio para o
transporte intermunicipal aos
estudantes universitários, cursos
técnicos ou profissionalizantes, que
tenham domicílio no Município de Borda
da Mata e que se desloquem diariamente
para seus estudos regulares.
Paragrafo único. Fará jus à
contribuição todo aluno que, morando
em Borda da Mata, provar estar
matriculado em curso superiores,
técnicos ou profissionalizantes
regulares, em nível de Curso Médio nas
cidades de Pouso Alegre, Ouro Fino e
Inconfidentes.
Art. 2º A contribuição será efetuada
mensalmente mediante comprovação de
frequência, através de atestado emitido
pela entidade educacional que está
frequentando, que deverá ser
apresentado ao Departamento de
Educação até o quinto dia útil do mês
seguinte.
Art. 3º O auxilio transporte de que trata
a presente lei será concedido aos
estudantes que frequentem regularmente
seus cursos nos Municípios de Pouso
Alegre, Ouro Fino e Inconfidentes, cujos
valores serão definidos por Decreto.
§ 1º. O valor do auxílio-transporte do
ano de 2019 será calculado à razão de,
no máximo, 50% (cinquenta por cento)
do valor pago no ano de 2018.
§ 2º. O Poder Executivo assegurará um
reajuste anual de até 5% (cinco por
cento) dos valores relativos ao auxíliotransporte concedido no ano anterior.
Art. 4º O estudante que não atender
os ditames da presente Lei, por dois
meses consecutivos, importará no

cancelamento definitivo da concessão
do auxilio transporte.
Art. 5º O pagamento do auxílio
transporte será feito através de depósito
bancário em conta corrente de
titularidade do estudante ou de seu
representante legal, no prazo a ser
definido por Decreto.
Art. 6º Ficará a cargo do Departamento
Municipal de Educação e Cultura,
Esporte e Lazer a fiscalização dos
pagamentos bem como o controle de
frequência e comprovação.
Art. 7º As despesas decorrentes da
aplicação da presente lei correrão por
conta de dotações orçamentárias
constantes da Lei Orçamentária Anual,
suplementadas se necessário.
Art. 8º. O Poder Executivo fica
autorizado a suspender o pagamento do
auxílio-transporte, a qualquer tempo,
caso venha a ser constatada a
insuficiência de recursos financeiros,
devendo haver comunicação aos
beneficiados com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.
Art. 9º Fica o Poder Executivo
autorizado a regulamentar a presente lei,
mediante Decreto, com a fixação de
valores, número máximo de alunos,
documentação exigida, comprovante de
frequência, e demais regras pertinentes.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas às
disposições contrárias.
Borda da Mata, 22 de fevereiro de 2019.
Proposição de Lei nº 02/2019
“Concede revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos do
Município de Borda da Mata/MG”
O Sr. ANDRÉ CARVALHO
MARQUES, Prefeito Municipal de
Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com os poderes que lhe
foram conferidos pela Lei Orgânica
Municipal, faz saber, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º Fica concedida a revisão geral
anual, prevista no Artigo 37, Inciso X,
da Constituição Federal da República,
Artigo 85 da Lei Municipal 1.611/2010,

com alteração dada pela Lei 1.931/2016
e pela Lei 1.981/2017, na proporção de
2% (dois por cento) sobre a remuneração
dos servidores públicos do Município
de Borda da Mata/MG.
Art. 2º As despesas decorrentes da
presente Lei correrão por conta de
dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Revogam-se as disposições
contrárias, entrando esta Lei em vigor
na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1º de janeiro de 2019.
Borda da Mata, 28 de fevereiro de 2019.
Proposição de Lei nº 03/2019
“Dá nova redação ao disposto no
artigo 3º da Lei Municipal n. 2.105/2018
e da outras providências”.
O Sr. ANDRÉ CARVALHO
MARQUES, Prefeito Municipal de
Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com os poderes que lhe
foram conferidos pela Lei Orgânica
Municipal, faz saber, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º O artigo 3º da Lei Municipal n.
2.105/2018 passará a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3º Para custear o cumprimento
das ações referidas no artigo anterior, o
Município contribuirá financeiramente
com a entidade em valores mensais,
sendo que em 2019 o valor será de R$
16.920,00 (dezesseis mil novecentos e
vinte reais).”
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Borda da Mata, 08 de março de 2019.
Proposição de Lei nº 04/2019
“Altera o Anexo I da Lei Municipal
nº. 2.114/2018, para aumentar a
previsão de transferência dos valores
a titulo de subvenção, auxílios
financeiros e contribuições do
exercício de 2019 e dá outras
providências.”
O Prefeito do Município de Borda da
Mata/MG faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterada a previsão de
contribuição para Associações de
Utilidade Pública, do exercício de 2019,
para a importância de R$ 16.920,00
(dezesseis mil, novecentos e vinte reais),
conforme tabela anexa.
Art. 2º - Revogadas as disposições
em contrário, esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Borda da Mata, 08 de março de 2019.
Proposição de Lei nº 05/2019
“Estabelece os meios oficiais de
publicação dos atos normativos e
administrativos do Município de Borda
da Mata e dá outras providências”.
O Povo do Município de Borda da
Mata/MG, por seus representantes,
aprovou, e eu André Carvalho Marques,
Prefeito Municipal, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os meios oficiais de
comunicação, publicidade e divulgação
dos atos normativos e administrativos
que se sujeitam ao princípio
constitucional da publicidade do
Município de Borda da Mata/MG, bem
como dos órgãos da administração
indireta, suas autarquias e fundações,
são o quadro de avisos dos órgãos
públicos e o Diário Oficial Eletrônico.
Art. 2° O Diário Eletrônico será
veiculado na rede mundial de
computadores, em endereço eletrônico,
podendo ser consultado sem custos e
independentemente de cadastramento.
Art. 3° As publicações no Diário
Eletrônico serão realizadas a partir da
regulamentação desta Lei, que se dará
por ato do Chefe do Executivo no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 4º O Município, desde que
observe as formalidades desta Lei,
poderá realizar a publicação em meio
eletrônico diretamente ou por meio de
terceiros.
Art. 5° A implantação do Diário
Eletrônico no Município deverá ser
precedida de divulgação por meio de
afixação no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal durante os 15
(quinze) dias que a anteceder.
Art. 6º A responsabilidade pelo
conteúdo da publicação é do órgão que

o produziu.
Art. 7° Os direitos autorais das
publicações no Diário Eletrônico são
reservados ao Município.
Art. 8º O Município manterá nos
quadros de avisos de seus Poderes e
órgãos, cópia da versão impressa da
última edição que constar na publicação
de atos municipais.
Parágrafo Único. O Município poderá
disponibilizar cópia da versão impressa
do Diário Eletrônico, mediante
solicitação e o pagamento do valor
correspondente à sua reprodução.
Art. 9° As edições do Diário Eletrônico
atenderão aos requisitos de
autenticidade, integridade, validade
jurídica e interoperabilidade da
Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP Brasil, instituída pela
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001.
Parágrafo único. Competirá ao
Prefeito Municipal designar as pessoas
responsáveis pelas assinaturas dos atos
do Poder Executivo e ao Presidente da
Câmara de Vereadores designar as
pessoas responsáveis pelas assinaturas
dos atos do Poder Legislativo, e aos
representantes das Autarquias e
Fundações, as assinaturas dos atos a
serem publicados no Diário Eletrônico.
Art.10º Os atos, após serem
publicados no Diário Eletrônico, não
poderão sofrer modificações ou
supressões.
Parágrafo
único.
Eventuais
retificações de atos deverão constar de
nova publicação.
Art. 11 As despesas com a execução
da presente Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 12 O Poder Executivo
regulamentará a presente lei no prazo de
30 dias, a partir da data de vigência desta
Lei.
Art.13 Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 08 de março de 2019.
Benedito Delfino de Mira
Presidente
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Prefeitura de Borda da Mata amplia e promove
melhorias na Rede de Atendimento Odontológico
A Prefeitura de Borda da Mata está
ampliando a estrutura de sua rede de
atendimento odontológico. No complexo
de saúde, foram inauguradas duas
novas salas com capacidade de fazer até
250 atendimentos por mês. O local deve
receber a demanda excedente das
Unidades Básicas de Saúde, que atuam
nos bairros.
“Com esses dois novos consultórios
a gente está conseguindo atender a
demanda e reduzindo o tempo de espera
pelos procedimentos”, aponta o
coordenador de Odontologia do
município, Leandro Antunes Lima.
Já no Cervo e Sertãozinho foram
instalados aparelhos de Raio-X. A partir
de agora, os moradores dos distritos
vão ter acesso aos diagnósticos in loco,
de forma muito mais rápida e não
precisarão se deslocar até o complexo
de saúde para fazer o exame.
“É um avanço muito importante. Pela
primeira vez, os distritos vão ter acesso
a esses aparelhos. Até então, os
pacientes precisavam se deslocar até à
cidade para fazer os exames e, só então,

retornava para o dentista realizar o
procedimento”, explica Leandro
Antunes.
Outra melhoria importante feita na
estrutura da rede odontológica do
município é a instalação de uma nova
sala na Unidade Básica de Saúde do
Sertãozinho, onde, há anos, o
atendimento odontológico era feito em
uma unidade móvel. O espaço que vai
abrigar a sala foi totalmente reformado,

recebeu pintura e um novo acabamento.
O prefeito André Marques visitou a
nova sala para autorizar o início do seu
funcionamento. Para o gestor, o grande
esforço da administração na saúde se dá
no intuito de torná-la mais humana,
acessível e eficiente. “Nessa ação voltada
para ampliação e melhoria da estrutura da
rede de atendimento odontológico
estamos conseguindo atingir com eficácia
todos esses indicadores”, avalia.

Outubro Rosa: Saúde trabalha
prevenção ao Câncer de Mama
e do Colo do Útero com as
mulheres de Borda da Mata
Em Borda da Mata, são seis equipes
que atuam nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e atendem 100% da
população de casa em casa com a visita
dos agentes comunitários de saúde. A
Estratégia Saúde da Família trabalha o
ano inteiro com foco na prevenção da
saúde da família, e em outubro, as
mulheres estão sendo alertadas sobre a
importância da rotina de prevenção ao
câncer de mama e ao câncer do colo de
útero.
As equipes das UBS realizam o exame
preventivo, também conhecido como
Papanicolau, que tem o objetivo de
detectar os primeiros sinais de
desenvolvimento de câncer de colo de
útero ou doenças sexualmente
transmissíveis que acometem os órgãos
genitais feminino, prevenindo a
evolução ou complicações. Cada

unidade de Saúde tem um dia de coleta.
De acordo com a enfermeira Débora
Brandão, responsável pela UBS do
Centro, a coleta do exame é realizada
toda terça-feira “para quem trabalha e
não consegue vir durante o dia, temos
um horário diferenciado na quinta-feira,
em que atendemos das 4 da tarde às 7 da
noite (16h às 19h)”.
Além da rotina, durante o mês de
outubro cada posto de referência vai
realizar palestras e rodas de conversas
sobre a prevenção aos tipos de câncer e
também com temas sobre nutrição, bemestar e a saúde de modo geral. E ainda
orientações para o autoexame das
mamas.
Para mais informações, fale com o
agente de saúde do posto de referência
do seu bairro.

Mais títulos: Borda da Mata vence a Ouro Copa nas categorias sub-13 e sub-15
Escolinha de futebol do município disputou sete finais e conquistou 6 títulos no mês de outubro

As equipes da Escolinha de Futebol
de Borda da Mata não param de trazer
títulos para a cidade. No dia 19 de
outubro, foi a vez das equipes sub-13 e

sub-15 conquistarem a Ouro Copa.
Ambas as equipes chegaram ao
bicampeonato na competição. Com as
duas vitórias, a escolinha encerrou

outubro com a impressionante marca de
sete finais disputadas e seis títulos
conquistados em sete categorias
diferentes.
As vitórias de 19/10 começaram com
uma disputa emocionante entre a equipe
sub-13 de Borda da Mata e o Jac
Jacutinga. No tempo regulamentar, as
equipes empataram em 0 a 0. A campeã
foi conhecida nos pênaltis. Melhor para
Borda da Mata, que venceu por 5 a 4.
Os meninos do sub-13 venceram o
campeonato após disputar 5 jogos.
Foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Já o sub-15, chegou ao título após
também vencer a Jac Jacutinga por 2 a 0
e terminar a Ouro Copa invicta, com 100%
de aproveitamento. 5 jogos e 5 vitórias.
Os gols da final foram marcados por
Pivoto, que teve assistência de Rian, e
Portugal.
O treinador Tiago Lopes avalia que a
série de títulos conquistados em
outubro são frutos do intenso trabalho
que vem sendo desenvolvido na

escolinha e do comprometimento dos
atletas. “A escolinha vem crescendo
muito do ponto de vista da estrutura e
do número de atletas atendidos. Damos
o nosso melhor todos os dias para
repassar a esses jovens todo o
conhecimento que julgamos importante
para que eles possam trabalhar focados
em melhorar seu nível técnico e coletivo
e eles respondem com muita seriedade.
O resultado não poderia ser diferente”,
diz.
Para o prefeito André Marques, os
investimentos feitos em esporte e a
união do setor com a educação no
projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’
começam a dar seus primeiros frutos em
forma de títulos, mas seu maior legado
será conhecido a médio e longo prazo.
“Ficamos muitos felizes e orgulhosos
com o desempenho dos nossos atletas,
que têm se superado a cada nova
competição. E é sempre bom lembrar que,
em Borda da Mata, nosso projeto para o
esporte vai muito além de títulos, ele

segue de mãos dadas com a educação,
pois nossa proposta é formar campeões
na vida. Nossos jovens só estão
começando a revelar seu grande
potencial. Parabéns a todos”, conclui.
Confira a sequência de títulos em
outubro:
> Equipes femininas
Futsal Feminino: Campeão da Divisão
B da Copa Regional de Futsal Feminino,
disputado na cidade de Inconfidentes
(MG)
Futsal Feminino: vice-Campeão da
série A da Copa Regional de Futsal
Feminino, disputado na cidade de
Inconfidentes (MG)
> Masculino de Base
Sub-11: campeão da Copa Nacional FC
Futuros Craques
Sub 15: campeão da Copa Nacional FC
Futuros Craques
Sub 17: campeão da Copa Nacional FC
Futuros Craques
Sub 13: Bicampeão da Ouro Copa
Sub 15: Bicampeão da Ouro Copa

