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Obras na ponte do Pontilhão em Borda da Mata: mais espaço e
segurança para o moradores que atravessam o trecho

No dia 19 de agosto, o prefeito André Marques acompanhou, no início da manhã, as obras de manutenção
da ponte do Pontilhão. A intervenção pretende ampliá-la e deixá-la mais segura.
De acordo com o chefe do Executivo municipal, ainda este mês terão início outras obras de manutenção
e melhorias para moradores e produtores rurais na via que liga o município ao Distrito do Cervo e suas
adjacências.

Com manutenção de ponte e cascalhamento de estradas, Secretaria
de Obras de Borda da Mata segue na recuperação da malha rural
O Departamento de Obras de Borda
da Mata segue com o trabalho
permanente de manutenção e
recuperação de vias rurais.
No dia 13 de agosto, os servidores
atuaram na manutenção de uma ponte
de madeira, que fica na entrada da
cidade, em um trecho conhecido como
Estrada Terezinha Pires. A ponte teve
madeiras substituídas e sua base de
sustentação reforçada.
Os trabalhos se estenderam também
na altura do bairro do Campo e na
estrada da Grota Rica. As vias receberam
cascalho, além de trabalho de
nivelamento.
O prefeito André Marques explica que
o trabalho não para: “As
ações de manutenção de
vias
rurais
são
permanentes.
As
equipes
do
Departamento de Obras
atuam seguindo um
cronograma que tem o
objetivo de atender toda
a nossa extensa malha
rural. É um trabalho
intenso, mas muito
gratificante, já que
atende à necessidade do
nosso povo na zona
rural, que tanto trabalha
e tanto depende de boas
condições de tráfego”,
avalia.

Evento de Cicloturismo em Borda da
Mata reúne ciclistas de pelo menos
20 cidades mineiras e paulistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO 001/2019. A Prefeitura Municipal de Tocos do Moji TORNA PÚBLICO, com
sustentação no item 17.15 do Edital 001/2019, que regulamenta o Concurso Público para provimento de
cargos no quadro de pessoal do Município, COMUNICA que fica excluído, do referido edital, o cargo de
Médico Generalista (ESF). A retificação em sua íntegra e o Edital retificado encontram-se disponíveis no
site www.jcmconcursos.com.br. Tocos do Moji, 26 de agosto de 2019 - ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
- Prefeito Municipal.

O domingo, 18 de agosto, foi de aventura e adrenalina em Borda da
Mata! A terceira edição do evento Rota das Montanhas organizou
três opções de percursos para os participantes. Foram 18km, 33km e
45km pelas estradas e trilhas do município.
Além dos ciclistas da cidade, estiveram em Borda da Mata, ciclistas
de outras 20 cidades, entre elas, as vizinhas Bom Repouso, Tocos do
Moji, Estiva, Inconfidentes e Pouso Alegre, além de participantes de
Extrema, São Lourenço, Soledade de Minas, São José do Alegre,
Piranguinho, Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros e também
d a s c i d a d e s p a u l i s t a s Ta u b a t é , A p a r e c i d a , P i n d a m o n h a n g a b a e a
capital São Paulo. No total, mais de 200 pessoas participaram do
evento.
A organização contou com o apoio de patrocinadores, da Polícia
Militar e da Prefeitura de Borda da Mata que ofereceu todo o suporte
para a segurança e experiência dos ciclistas, como ambulância, carro
de apoio, frutas e cones de sinalização.

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

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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Borda da Mata estrutura políticas para o turismo, capta recursos e projeta crescimento para o setor
Cidade volta a integrar Mapa Nacional do Turismo e capta ICMS do setor pela primeira vez. Rotas locais e integração regional são estratégias para alavancar o segmento
Quando, em 2017, o município de
Borda da Mata elegeu o turismo como
um dos pilares de seu desenvolvimento
econômico, a cidade acabara de deixar o
Mapa do Turismo Brasileiro. Tinha início
uma operação de resgate e
aprimoramento da estrutura de
formulação e fomento de políticas
públicas para um segmento. Naquele
mesmo ano, o município retornou ao
Mapa do Turismo, sendo reintegrado ao
Circuito Turístico das Malhas do Sul de
Minas, composto por outros cinco
municípios da região.
Dois anos depois, o município começa
a colher os primeiros frutos do intenso
trabalho realizado desde então. Este ano,
o município voltou a figurar na nova
versão do Mapa do Turismo Brasileiro,
editado a cada dois anos, e recebeu, pela
primeira vez em sua história, verba de
ICMS do Turismo.
São apenas os primeiros passos, mas
importantíssimos ao apontar a direção
da caminhada. O valor do ICMS, por
exemplo, cerca de R$ 18 mil, pode parecer
pequeno, mas, além de poder ser
revertido em iniciativas importantes para
o setor, é o indicativo de que o município
começa a trilhar um caminho para
atração de recursos não apenas
públicos, mas também privados para um
setor que tem alta capacidade de
empregar e gerar renda.
“Ter o nosso potencial turístico
reconhecido nacionalmente, é uma
garantia de investimentos públicos e
privados e a certeza de consolidar um
segmento econômico extremamente
dinâmico em nossa cidade, responsável
por empregar muitas pessoas e fazer

girar nosso comércio, atraindo renda
para a cidade”, avalia o prefeito André
Marques.
2017 marcou nova postura do
município no Turismo
Desde 2011, o município de Borda da
Mata ensaiava dar início a uma política
pública mais consistente voltada para o
turismo. Mas depois de aprovar leis para
regulamentar o setor e o Conselho
Municipal de Turismo, Comtur, os
esforços ficaram estacionados.
Foi em 2017 que o turismo de fato
passou a ser tratado como um dos
pilares da estratégia de desenvolvimento
econômico local.”Todas as leis foram
revistas e atualizadas; o Comtur foi
reativado e todas as demais ações foram
realizadas. O município voltou a integrar
(o Circuito Turístico das Malhas e criou
um fundo para o setor”, explica a
assessora de Comunicação e Turismo
da Prefeitura, Edna Motta.
Rotas turísticas
Desde então, o município mapeou
todos os segmentos locais com
potencial turístico, criando rotas
específicas para elaborar estratégias
específicas de abordagem. Com base em
sua dinâmica indústria têxtil e de malhas,
a Capital do Pijama traçou sua ‘Rota da
Moda’; destino de peregrinos que
perfazem o Caminho da Fé, Caminho da
Prece e, recentemente, o Caminho de Nhá
Chica, traçou a ‘Rota Religiosa’. Onde
estão concentrados bares e restaurantes
foi traçada a ‘Rota Gastronômica’ e as
estradas, trilhas e montes que recebem
turistas praticantes de esportes
integram a ‘Rota de Aventura’. Há ainda
a ‘Rota da Cidade’, que abrange prédios,

monumentos e locais tradicionais do
município.
As cinco rotas estão em fase de
implantação. O trabalho é realizado pelo
Comtur. A partir das rotas, o município
terá mais uma ferramenta para captação
de recursos e poderá desenhar políticas
públicas específicas para cada
segmento.
Mas a importância das rotas pode ser
avaliada do ponto de vista prático: elas
ajudam a “estruturar e dar opções ao
turista” e do ponto de vista estratégico,
no longo prazo: “trabalhar o turismo é
uma tarefa de longo prazo, porque além
das políticas públicas, os principais
agentes são da iniciativa privada, que
precisam enxergar as oportunidades e
acolher quem passa pelo município, por
isso, o Conselho Municipal é tão
importante, pois tem representantes da
comunidade”, explica Edna Motta.
Com o engajamento de todos, a
expectativa é que o impacto positivo na
economia alcance diversos setores,
especialmente os segmentos de
comércio e serviços, que, atualmente,
respondem por 50% do Produto Interno
Bruto (PIB) do município. “É como uma
onda que pode começar em um hotel,
segue para uma padaria, um restaurante,

bar, uma loja de roupas e vai ter impacto
até na indústria”, considera o prefeito
André Marques.
*Integração regional*
A partir do desenvolvimento do
turismo local, Borda da Mata também se
insere de forma estratégica nas
articulações regionais, se integrando
aos corredores turísticos que somam
forças e se complementam na atração de
turistas.
É questão pacífica entre os gestores
públicos e privados que nenhuma cidade
se desenvolve sozinha. “O próprio
movimento de viajar faz com que o
turista conheça e explore vários
destinos. Por isso, a integração das
cidades do Circuito das Malhas, por
exemplo, aumenta o potencial da região
e atrai mais pessoas”, explica Edna
Motta.
Ela conta que, em meio à tendência de
integração regional, há um forte
movimento no Sul de Minas com a união
de três circuitos: das Malhas, Serras
Verdes e Caminhos da Mantiqueira. A
ideia é que a região tenha projeção
nacional e esteja presente no portfólio
das principais agências de turismo.
No final de julho, representantes dos
três circuitos se reuniram em Pouso

Alegre, no evento “Minas Recebe”. A
iniciativa foi promovida pela Associação
Comercial daquela cidade (Acipa) e
Sebrae e contou com a participação da
Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo.
O objetivo central do encontro foi o
de nortear os trabalhos dos municípios
no tocante à adoção de políticas
públicas e investimentos em atendimento
e infraestrutura do trade turístico (rede
hoteleira, receptivos, restaurantes).
O encontro reuniu cerca de 80
pessoas, entre empresários, secretários
de turismo, vereadores, prefeitos e viceprefeitos. O diretor de Eventos e
Turismo da Acipa, Rolando Brandão
Filho, deu o tom do horizonte pretendido
pelos gestores: “O Sul de Minas precisa
aparecer nas prateleiras de agências e
feiras de viagens, pois o potencial é
enorme.”
Para a assessora Edna Motta, o evento
de Pouso Alegre é o pontapé inicial de
uma união estratégica. “O encontro
inicia um movimento com o Turismo da
região de Pouso Alegre para
desenvolver este setor tão importante
para a economia das cidades e organizar
os destinos turísticos”, conclui.

Saúde Pública de Borda da Mata recebe mais dois carros para transporte de pacientes
A Secretaria Municipal de Saúde
recebeu, neste mês de agosto, mais dois
veículos zero quilômetro por meio de
emenda parlamentar. Os dois automóveis
da marca Renaut Logan vão ser utilizados
no transporte de pacientes que fazem
tratamento em outras cidades.
“Desde 2017, boa parte da frota da
Secretaria foi renovada, graças às emendas
parlamentares”, conta a secretária de
Saúde Rosaly Esther. Como explica a
gestora, a renovação da frota garante
conforto, segurança, e a continuidade dos
tratamentos dos pacientes. Além disso,
automóveis novos têm um custo muito
menor de manutenção, gerando economia
para os cofres públicos.

“Os veículos para transporte de
pacientes são fundamentais. É para isso
que trabalhamos duro: para que tenhamos
condições de atender nossos munícipes
com a qualidade que eles merecem,
especialmente quando se trata de uma
condição em que as pessoas estão
debilitadas e, em muitos casos,
fragilizadas”, avalia o prefeito André
Marques. Para ele, saúde de qualidade
deve estar entre as “prioridades máximas
do poder público”.
Emendas
Os veículos, que já estão a serviço da
Secretaria Municipal de Saúde, são fruto
de mais uma emenda parlamentar. Desta
vez, a indicação foi do deputado Adelmo

Novos atletas recebem boas-vindas
da escolinha de futebol da
Prefeitura de Borda da Mata

Carneiro Leão. Ações como esta já
renderam cerca de R$ 3,2 milhões em
emendas para o município. São verbas
liberadas ou a serem liberadas para obras,
destinação de veículos e custeio.
Um bom exemplo do excelente trabalho
de articulação política executada pela
atual administração vem da própria
Secretaria de Saúde, que conseguiu
renovar e ampliar sua frota de
ambulâncias por meio dessas indicações.
Se em 2017 o município possuía uma única
ambulância, bastante desgastada,
atualmente são quatro e uma UTI móvel.
A mais nova a integrar a frota, por meio
de emenda do deputado federal Bilac
Pinto, chegou há um mês.

Certificados dos cursos de Qualidade no Atendimento
ao Cliente e Eletricista Industrial já podem ser
retirados no Cras de Borda da Mata
Já podem ser retirados, no CRAS
Sebastiana Marques de Borda da Mata,
os certificados dos cursos de Qualidade
no Atendimento ao Cliente e Eletricista
Industrial. O CRAS funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h.
Os cursos de capacitação profissional
integram projeto ‘Qualifica Borda da
Mata’. Iniciado em 2017, a iniciativa da
Prefeitura é resultado de uma parceria
com o Ministério Público, Senai e
Senac.
Centenas de pessoas já passaram
pelos cursos gratuitos para atuar em
distintos setores. Além de gerar novas
oportunidades para inserção no mercado
de trabalho, garantindo renda para as
famílias, ao qualificar a mão de obra
local, o projeto torna a economia do
município mais dinâmica e competitiva.

A Escolinha de Futebol da Prefeitura
realizou um evento de boas-vindas para
os novos atletas que passam a compor
o projeto “Bom de Bola, Bom na Escola”,
proposta que une esporte e educação
na formação de jovens, em Borda da
Mata. O evento ocorreu no domingo, dia
11, no Estádio Municipal Waldir de
Melo.
Ao todo, 80 meninos e meninas, entre
6 e 15 anos, participaram da manhã
esportiva. A ação foi marcada por
diversos jogos entre as categorias sub8, sub-11 e sub-15. Além da competição
esportiva, teve sorteio de brindes para
os jovens.
A ação de boas-vindas é uma forma
de receber e incentivar os estudantes
no projeto que uma das apostas do
município para o futuro. Para o auxiliar
técnico da Escolinha, Luiz Rafael, o
projeto tem dado resultados que
superam todas as expectativas: “O
esporte é a ferramenta de inserção social
mais eficaz, pois o resultado é imediato
e
as
transformações
são
surpreendentes”, avalia.

Ampliação do projeto
Com a chegada de 35 jovens-atletas,
vindos do Centro, bairros Santa Rita e
Santa Cruz, o projeto ‘Bom de Bola, Bom
na Escola’ já atende a 170 estudantes.
São meninos e meninas entre 6 e 17
anos, que vêm das escolas municipais.
Eles passam por uma seleção interna que
leva em conta notas, comportamento e
frequência.

Estudantes durante o curso

Presidente do COMPAC de Borda da Mata
participa da 9ª Rodada do Patrimônio em Varginha
O presidente do Conselho Municipal
do Patrimônio Cultural, o jornalista e
escritor Antonio Agnaldo Guimarães
(Léo), participou no dia 22 de agosto da
9ª Rodada do Patrimônio Cultural 2019,
com o tema Municipalização das
Políticas de Patrimônio. O evento
promovido pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (Iepha-MG) foi realizado
no auditório da Associação Comercial e
Industrial de Varginha (ACIV).
Participaram dessa etapa da Rodada

os seguintes Municípios: São João da
Mata, Três Pontas, Ijaci, Varginha, Boa
Esperança, Borda da Mata, Cachoeira de
Minas, Paraguaçú, Machado, Nova
Resende, Santa Rita de Jacutinga,
Guapé, Dom Viçoso, Alfenas, Santa do
Jacaré, São Pedro da União, Perdões,
Albertina, Luminárias, Pouso Alto,
Japaraíba, Bom Repouso, Santo Antônio
do Amparo, Arantina, Juruaia,
Turvolândia, Piumhi, Piranguinho,
Cambuquira, Santa Cruz de Minas,
Santana da Vargem, São João Del Rei,

Serrania, Candeias, São Sebastião do
Rio Verde e São Bento Abade.
A participação do presidente do
COMPAC de Borda da Mata no evento
gera pontuação no ICMS do Patrimônio
Cultural para que o Município possa ter
aumento nos repasses para o próximo
exercício. Inclusive, na Rodada, Léo
esteve com Maria Angélica Ribeiro
Borges, da MR Consultoria e Assessoria,
de São Tomé das Letras – MG, que está
realizando trabalho em Borda da Mata
cidade referente à documentação
requerida para
o ICMS do
Patrimônio
Cultural bem
como
o
inventário e
tombamento
dos
bens
culturais da
cidade.
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Bom Repouso realiza dois eventos que agitaram a cidade que são o “Sacode a Praça” e a “Jornada Cultural”
Bom Repouso esteve muita movimentada no dia 24 de agosto. É que em parceria com o Sesi/EPTV e o Departamento de Turismo, Esporte, Lazer e Turismo foram realizados na cidade os eventos Sacode a Praça
e a Jornada Cultural.
De acordo com a responsável pelo Departamento Municipal de Turismo, Talita Bertolacini, o evento contou exposição de produtos típicos da cidade e artesanatos e também a diversão esteve garantida com
brinquedos para toda criançada.
“Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para que esse evento fosse um sucesso. Um sonho que se tornou realidade. Juntos somos melhores sempre. Agradeço a Deus, pois só ele sabe de minhas lutas
e meus sonhos. A cada família que compareceu e se divertiu podem ter sempre a certeza que tudo que faço é sempre pensando em vocês. Muito obrigado!”, diz Talita Bertolacini.
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Bom Repouso recebe 150 mil
reais para custeio da Saúde
Pública por indicação do
Deputado Federal Gilberto Abramo
A Prefeitura de Bom Repouso recebeu
neste mês de agosto uma verba no valor
de 150 mil reais para os custeios da área
da Saúde. Essa verba foi destinada por
indicação do Deputado Federal Gilberto
Abramo, com o imprescindível apoio de
seu Assessor Parlamentar, Harley
Fabiany. De acordo com o prefeito
Messias Crispim Brandão, esse dinheiro

Campeonato Regional de Futsal com
atletas profissionais nas equipes tem
sua final realizada em Bom Repouso

ajuda muito, já que os investimentos na
Saúde Pública são altos. Ele aproveita
para agradecer ao Deputado e seu
Assessor pela atenção que tem dado ao
seu município. “Muito obrigado pelo
apoio e, em nome da população, gostaria
de registrar aqui a minha gratidão, pelo
carinho e atenção que tem para com
nossa cidade”, agradece Messias.

Harley Fabiany e Gilberto Abramo

ESF de Bom Repouso promove
Saúde do Trabalhador em
parceria com o Comércio
de Produtos Agrícolas Melo
No dia 23 de agosto, as equipes das
ESF’s e Sala de Vacina de Bom Repouso
promoveram a Saúde do Trabalhador em
parceria cm o Comércio de Produtos
Agrícolas Melo. No local foram
prestados serviços ao público como:
testes rápidos de Hepatites B e C, Sífilis
e HIV, aferimento de pressão, glicemia e

também vacinação contra o Sarampo. “
Acreditamos que essa parceria foi muito
produtiva e que juntos podemos
oferecer melhorias de saúde ao homem
do campo. Agradecemos a CPAM pela
confiança e ter aberto as portas de sua
empresa para acolher nosso trabalho”,
diz a Coordenadora do ESF, Irene.

Entrega da
Premiação

No dia 15 de agosto, aconteceu no Poliesportivo da cidade de Bom Repouso, a grande final do Campeonato Regional de
Futsal 2019. De acordo com a Responsável pelo Departamento de Esportes e Turismo, Talita, equipes fortes e competitivas
participaram desse campeonato.
A vitória ficou com a equipe do Taliban de Cambuí e o vice campeonato ficou com o Galticos BR, uma equipe da cidade que
fez um belo campeonato. Talita afirma ainda que o nível do campeonato foi alto, devido a participação de atletas profissionais
nas equipes.

Bairro dos Rodrigues em Bom
Repouso ganha ponte nova de concreto
A Prefeitura de Bom Repouso, sempre
investindo na zona rural, para dar mais conforto
e segurança a essa população tem realizados
diversas obras em vários bairros. São melhorias
de estradas como cascalhamento, reformas de
pontes, entre outras.
Mas vale destacar uma obra importante que foi
feita neste mês de agosto, que é a Ponte do Bairro
Rodrigues que agora é de concreto. “Essa ponte,
além de melhorar a escoação dos produtos
agrícolas em qualquer época do ano, garante
segurança aos moradores” diz o Prefeito Messias
e acrescenta “muitas outras ainda serão feitas
para melhorar a qualidade de vida da população
rural”. Essa ponte foi feita com recursos próprios.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Saúde do Trabalhador em Bom Repouso

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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Polícia Militar apreende autor do roubo a Posto de
Combustível e recupera motocicleta produto de crime
Em decorrência do crime de roubo ao Posto BR ocorrido no dia 14/08/2019 na
cidade de Borda da Mata, a PM realizou vários levantamentos e diligências com
apoio do vídeo monitoramento implantado na cidade culminando na apreensão de
um menor infrator e na localização e recuperação da motocicleta utilizada no roubo,
motocicleta esta produto de outro roubo na cidade de Pouso Alegre.
Tal resultado foi possível graças ao empenho incansável dos Policiais Militares e
da troca de informações com os cidadãos de bem.

Autores são presos por tráfico de drogas
A Policia Militar no dia 14/08/2019 retirou das ruas 02 autores que estavam traficando
drogas no bairro Santa Cruz. No local foram apreendidos drogas, celulares e
dinheiro, além de uma balança de precisão.

Autor é preso após agressão na porta do Supermercado
No dia 06/08/2019, a Polícia Militar foi acionada por terceiros dando conta que uma
pessoa estaria sendo agredida na porta de um Supermercado e que o autor ao
perceber o acionamento da PM, evadiu sentido rodoviária. Após rastreamento e o
apoio do vídeo monitoramento, a PM localizou e abordou o autor na rodoviária,
sendo feito sua prisão.

Autor é preso com simulacro de arma de fogo
No dia 12/08/2019 a Polícia Militar durante batida policial no bairro Santa Cruz onde
após denúncias dando conta que estaria ocorrendo tráfico de drogas e que tais
indivíduos estariam de porte de arma de fogo, a PM deparou com dois indivíduos
que ao avistarem a Viatura Policial um deles jogou um objeto no chão aparentando
ser uma arma de fogo e o segundo evadiu rumo ignorado. Ao ser abordado constatouse que o objeto se tratava de um simulacro de arma de fogo em situação irregular.
Sendo o autor preso e o objeto apreendido.

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

Alunos da Rede Pública Municipal de Tocos
do Moji participaram do projeto “Samuzinho
na Escola”, na sede do Cissul Samu em Varginha
Alunos e Diretoras Escolares de Tocos
do Moji estiveram no dia 05 de agosto
na sede do CISSUL SAMU em VarginhaMG, para participarem do Projeto
“SAMUZINHO NA ESCOLA”.
A recepção foi realizada pelo
Secretário Executivo Jovane Ernesto
Constantini e pela Coordenadora do NEP
(Núcleo de Educação Permanente) Kátia
Aparecida Ferreira, que durante toda
tarde, juntamente com os instrutores
desenvolveram atividades teóricas,
lúdicas e práticas, objetivando
promover a educação em saúde para
crianças no Ensino Fundamental do 4º
ao 6º anos das Redes Públicas de
Ensino, bem como conscientizá-las
quanto aos prejuízos das ligações de
brincadeira, os chamados “trotes”.
Através de uma peça teatral os alunos
puderam compreender os transtornos
que são causados pelos trotes.
Durante a visita, eles tiveram a
oportunidade de conhecer a Base
Descentralizada, a ambulância USB
utilizada pelas equipes operacionais
nos atendimentos de Urgência e
Emergência e a Central Operativa de
Regulação, local onde são recebidas
todas as ligações 192.
Nas oficinas teóricas e Práticas
puderam aprender técnicas de RCP –
Reanimação Cardiorrespiratória (Parada
Cardíaca) e OVACE – Obstrução das Vias
Aéreas por corpo estranho (Engasgo).
Ao final, alunos e professores
receberam os certificados de
participação no Projeto e um Gibi
Interativo.
O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji, parabeniza
os alunos participantes e as Diretoras
que acompanharam os alunos no
Projeto.

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

7

TRIBUNA POPULAR

Nova Sede da Apae é
inaugurada em Borda da Mata
No dia 23 de agosto, na parte da
manhã, foi inaugurada a nova Sede da
Apae de Borda da Mata. Num terreno
doado por Ana Maria Reis Megale, o
prédio, além de muito bonito, ficou todo
adaptado para receber as pessoas que
são atendidas pela entidade.
Durante a cerimônia, foi lida pela
Diretora, Taíza Rezende, a história da
Apae que foi fundada em 1979. A
Presidente Isabel, também discursou e
falou da importância da nova Sede e

Cerimônia de inauguração da Apae:

como foram os trabalhos para a
realização deste sonho.
Além dos funcionários da Apae,
estiveram presente representantes
de Apaes de outras cidades, várias
autoridades civil, política, religiosa
e militar.
Também houve apresentação dos
estudantes e muitas homenagens
aos que contribuíram e contribuem
sempre para a manutenção da
entidade.

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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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 28/2018
“Altera o anexo I da Lei Municipal
2.061/2017, para aumentar a previsão de
transferência dos valores a título de
subvenção, auxílios financeiros e
contribuições do exercício de 2018 e dá
outras providencias”
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. 1° - Fica alterada a previsão de
transferência para a Assistência
pedagógica e assistencial às pessoas
portadoras de deficiências, (Doação
Direcionada FIA), do exercício de 2018
para a importância de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), conforme tabela
anexa.
Art. 2° - Fica alterada a previsão de
transferência para a Assistência
pedagógica e assistencial às pessoas
portadoras de deficiências, do exercício
de 2018 para a importância de R$
105.000,00 (cento e cinco mil reais),
conforme tabela anexa.
Paragrafo único: O valor expresso no
caput é para dar cumprimento e
legalidade ao ato conforme Lei n° 2.065/
2017 expresso no código 08 242 0000
0.008 – SUBVENÇÃO SOCIAL – AS. AO
PORTADOR DE DEFICIENCIA.
Art. 3° - Revogada as disposições em
contrário, esta lei entra em vigor na data
de sua publicação retroage seus efeitos
a janeiro de 2018.
Borda da Mata, 14 de novembro 2018.
Proposição de Lei nº 29/2018
“Dispõe sobre a instalação de forte
anteparo metálico e dispositivo de
segurança com nebulização de fumaça
no local onde se encontram caixas
eletrônicos dos estabelecimentos e/ou
postos de atendimento bancários,
cooperativas de crédito e agências dos
Correios, conforme especifica, 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 Ficam os estabelecimentos e/
ou postos de atendimento bancários,
cooperativas de crédito e agências dos
Correios do Município de Borda da Mata,
obrigados a instalar forte anteparo
metálico e dispositivo de segurança com
nebulização de fumaça no local onde se
encontram instalados os caixas
eletrônicos.
§1º O forte anteparo metálico a que se
refere o “caput” deste artigo deverá ser
constituído por material de aço
escamoteado em chapa nº. 20 de 0,90 mm
(noventa milímetros) no mínimo,
devendo ser perfurada, com fechamento
automatizado, devidamente instalado em
frente ou logo após o anteparo de vidro
das fachadas envidraçadas do
autoatendimento.
§2º O dispositivo de segurança com
nebulização de fumaça a que se refere o
“caput” deste artigo deverá ser
adequado
à
dimensão
do
estabelecimento onde se localizam os
caixas eletrônicos, sendo ativado em
caso de invasão e ou violação do sensor
de presença.
Art. 2º Os estabelecimentos e/ou
postos de atendimento bancários,
cooperativas de crédito e agências dos
Correios deverão adaptar suas agências
e/ou postos de atendimento no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da publicação da presente lei.
Parágrafo único. O prazo para a
implantação do anteparo metálico a que
alude o parágrafo 1º do artigo 1º desta
lei será de 120 (cento e vinte) dias a
contar a partir do prazo de implantação
do dispositivo de segurança com
nebulização de fumaça, conforme
“caput” do artigo 2º – 60 (sessenta) dias.
Art. 3º O descumprimento desta lei

implicará ao estabelecimento bancário
infrator as seguintes penalidades:
I - Notificação para adequação das
exigências contidas no artigo 1º desta
lei, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias;
II - Em caso do não atendimento à
exigência contida no inciso anterior, será
aplicado multa diária de 100 (cem) UFM
(Unidades Fiscais do Município) pelo
prazo máximo ininterrupto de 30 (trinta)
dias;
III - Decorrido o prazo do inciso II, e
inexistindo o cumprimento da autuação
será imposta nova multa diária
correspondente ao dobro da multa
aplicada no inciso anterior;
IV - Suspensão do alvará de
funcionamento até regularização;
V - Cassação do alvará de
funcionamento, nos casos de
descumprimento das exigências desta
Lei.
Art. 4º O Poder Executivo estabelecerá
os regulamentos necessários à
implementação do disposto nesta Lei,
prevendo-se, inclusive, o órgão
responsável pelas providências
administrativas, fiscalização e aplicação
de eventual penalidade.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Borda da Mata, 10 de dezembro 2018.
Proposição de Lei nº 33/2018
“Altera a Lei Municipal n. 2.065/2017
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 - O disposto no art. 2º da Lei nº
2.065/2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º - Fica o Poder Executivo
autorizado abrir créditos adicionais
suplementares, respeitadas as demais
prescrições constitucionais e nos
termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até
o valor correspondente a 30% (Trinta
por cento) do total fixado no Orçamento
do Município e em seus créditos
adicionais, criando, quando for o caso,
novas naturezas de despesa, em
categoria de programação já existente.”
Art. 2º - Revogadas as disposições
em contrário, esta Lei entre em vigor na
data de sua publicação.
Borda da Mata, 11 de dezembro 2018.
Proposição de Lei nº 34/2018
“Autoriza a concessão de
subvenções, auxílios financeiros,
contribuições
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 - Com base nas consignações
orçamentárias do Município, e
respectivos créditos adicionais, fica o
Executivo Municipal autorizado a
conceder subvenções, auxílios
financeiros e contribuições conforme
designação constante do Anexo I, da
presente Lei.

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

Parágrafo Único - O disposto no caput
aplica-se a toda a Administração direta
e indireta, inclusive Fundações Públicas.
Art. 2º - Fundamentalmente e nos
limites das possibilidades do Município,
as concessões de subvenções sociais,
auxílios e contribuições visarão à
prestação de serviços essenciais de
assistência social, médica, hospitalar,
educacional, cultural e desportiva.
Art. 3º - Somente as Instituições cujas
condições de funcionamento forem
julgadas satisfatórias, a critério da
Administração Municipal, serão
concedidos os benefícios desta Lei.
Art. 4º - A concessão de subvenções
sociais, destinadas às entidades sem
fins lucrativos somente poderão ser
realizadas após observadas as seguintes
condições:
I - atender direto ao público, de forma
gratuita;
II - não possuir débito de prestação
de contas de recursos recebidos
anteriormente;
III - comprovar a regularidade do
mandato de sua diretoria;
IV - apresentar o plano de aplicação
dos recursos, especificando as metas e
objetivos;
V - existir recursos orçamentários e
financeiros.
Art. 5º - É vedada a concessão de ajuda
financeira a qualquer título a empresa de
fins lucrativos, salvo se tratar de
subvenções
econômicas,
cuja
autorização seja expressa em lei especial
e atender às condições estabelecidas em
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 6º - As transferências de recursos
do Município, consignadas na Lei
Orçamentária Anual, para o Estado,
União ou outro Município, a qualquer
título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas
exclusivamente mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, na forma da legislação
vigente.
Art. 7º - Fica o Executivo Municipal,
autorizado a conceder auxílio funeral,
auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio
de assistência médica e hospitalar e
auxílio de medicamentos a indigentes e
desvalidos até o limite das dotações
orçamentárias.
Art. 8º - As entidades privadas
beneficiadas com recursos públicos a
qualquer título, submeter-se-ão à
fiscalização do Poder concedente
através do envio da prestação de contas
ao órgão competente, com a finalidade
de verificar o cumprimento de metas e
objetivos constantes no plano de
aplicação de recursos.
Parágrafo Único - O prazo para
prestação de contas dos recursos
recebidos será tratado no respectivo
convênio.
Art. 9º - Aplica-se na concessão de
qualquer ajuda financeira às entidades
privadas, as normas estabelecidas no
art. 116 da Lei nº. 8.666/93.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor em 1°
de janeiro de 2019.
Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.
Borda da Mata, 11 de dezembro 2018.

Senador José Bento realiza VI
Conferência Municipal de
Assistência Social
No dia 13 de agosto, no Cras de
Senador José Bento, aconteceu a VI
Conferência Municipal de Assistência
Social, com o Tema: “Assistência
Social: Direito do povo, com
Financiamento Público e Participação
Social”.
“Nossos sinceros agradecimentos

ao apoio do Prefeito Fernando Fernandes,
da gestora Renata Fernandes, aos
participantes e em especial aos
Advogados convidados: Rosileni
Moura e Roni H. Gonçalves, por terem
aceitado meu convite em participar desta
Conferência”, diz a organizadora
Ivanilda Silva.

Conferência de Assistência Social

Secretaria de Saúde de
Senador José Bento firma
com convênio com Laboratório
Méthodos de Pouso Alegre
O Secretário de Saúde de
Senador José Bento, Natan
Souza comunica a população
do município que confirmou
um convênio com o
Laboratório de Análises
Clínicas MÉTHODOS de
Pouso Alegre. Desde 22 de
agosto, começou a atender
os exames laboratoriais de
Sangue, Fezes e Urina.
Uma conquista que desde
o começo no cargo de
Secretário de Saúde Natan
Souza vem correndo atrás e
que agora se concretiza,
sempre pensando no melhor
para população Bentense.
“Atender a população
como merece é o dilema da
Secretaria de Saúde, claro,
com o apoio Fundamental
Prefeito Fernando
Fernandes”, diz Natan Souza.

Escola Municipal de Senador José
Bento realiza Feira do
Empreendedor
No dia 9 de Agosto, aconteceu a
segunda edição da Feira do
Empreendedor organizada pela a Escola
Municipal de Senador José Bento.
A ideia principal é trabalhar o tema
Empreendedorismo com os alunos e ao
mesmo tempo criar uma experiência com
a comunidade.
Durante o ano os professores da
Escola Municipal trabalham o tema na
sala de aula, ensinando os conceitos de
empreendedorismo e auxiliando os
mesmo a tirarem seus projetos do papel.
Cada sala de aula ficou responsável
por uma barraca onde diversos
produtos foram oferecidos. Todo o valor
arrecadado será investido na
infraestrutura das salas de aula.

Além dos alunos da Escola Municipal,
a Feira do Empreendedor teve
participação da Escola Estadual e do
Projeto Conviver “com amor tudo se
transforma”.
O Prefeito Fernando Fernandes ficou
muito feliz com a iniciativa, agradeceu a
Secretária de Educação, Valéria Vieira, o
Diretor Josmar Silva, os professores, os
alunos e todos que de alguma maneira
somaram para a realização deste evento
tão importante para os alunos e para
toda comunidade.
A Secretária de Educação e o Diretor
da Escola também ficaram muito felizes
com o resultado e apostam que esta
iniciativa renderá bons frutos a longo
prazo para a sociedade.
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Arraiá du Bentú e Desfile de Carreiros em Senador José Bento movimentam a cidade
Nos dias 10 e 11 de agosto, Senador José Bento esteve bastante movimentada com a realização do 7º Arraiá du Bentú. Com uma realização da Secretaria de Turismo, Patrimônio Histórico e Eventos, e apoio da
Polícia Militar, a Prefeitura pode proporcionar aos bentenses e visitantes uma grande festa.
A Festa teve um grande desfile de Carreiros e diversos shows, como João Elias e Eliel, Caio Fernandes e DJ Hugo Lopes.
Mas o maior show, esperado por todos, foi o da dupla Otávio Augusto e Gabriel, conhecida nacionalmente, que fez um emocionante show para encerrar a Festa no domingo.

Alguns flashes da Festa de Senador José Bento:
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Tocos do Moji realiza mais uma Manhã Cultural em agosto
No dia 11 de agosto, tivemos mais uma Manhã Cultural em Tocos do Moji!
Teríamos uma apresentação de Catira, mas infelizmente houve um imprevisto e o pessoal não conseguiu chegar, em outra oportunidade teremos esta apresentação.
Mas, como tem muita gente talentosa, de improviso tivemos um lindo som de viola.
Ainda tivemos visitas à Casa de cultura, exposição e venda de livrinhos de cordel de Tiago Almeida, novidades nos artesanatos e muitas delícias caseiras, como broas, pães, paçoca, caldo de cana, rapadura,
pé de moleque etc...
Esta iniciativa da Casa de Cultura, Músicos e Artesãos pretende continuar
mostrando e incentivando os talentos do município.
Esperamos que o projeto cresça ainda mais, trazendo entretenimento de
qualidade e que a população continue a prestigiar as próximas edições!
Texto e Fotos: Fátima

Manhã Cultural em
Tocos do Moji

