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Orientações sobre comércio
e circulação de veículos na
Festa da Borda 2019
A Prefeitura divulga orientações gerais para o comércio e circulação de
veículos com vistas ao período da Festa da Borda 2019, que ocorrerá entre os dias
12 e 16 de julho.
O evento é um dos maiores e mais tradicionais da região e costuma atrair milhares
de turistas à cidade. Para garantir organização e segurança, o município adota uma
série de medidas.
Confira as principais delas:

Gestoras da Educação participam do 26º fórum da Undime
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação reuniu técnicos de secretarias e departamentos
municipais, parceiros e convidados com o objetivo de discutir “gestão em rede: sustentabilidade e êxito
da educação pública”. Encontro ocorreu esta semana, entre os dias 11 e 13, em Belo Horizonte
A diretora do Departamento Municipal
Educação Maria Leonice, a pedagoga
Rosemary Cardoso e a secretária escolar
Miriane Cortez participaram esta semana
do 26º Fórum da Undime, a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação. O encontro ocorreu entre os
dias 11 e 13 de junho, em Belo
Horizonte, e reuniu gestores, técnicos,
parceiros e convidados para discutir
“gestão em rede: sustentabilidade e
êxito da educação pública”.
Ao longo dos três dias, as gestoras
do Departamento Municipal de
Educação participaram de palestras,
debates, mesas redondas e oficinas. Os
mais importantes temas da educação
pública na atualidade foram discutidos
ao longo do fórum. Já no dia de abertura,
os educadores se debruçaram sobre os
“Principais desafios para o executivo e
o gestor educacional municipal no
próximo quadriênio”, palestra ministrada

pela presidente executiva do
movimento Todos pela
Educação, Priscila Cruz. Além
disso, está prevista a
participação de representantes
do Ministério da Educação em
outros momentos.
Algumas das atividades do
segundo dia foram: a palestra
intitulada “A infância, a escola
e as famílias: a importância da
construção de um pacto
educativo verdadeiro”; mesa
redonda sobre a formação de
professores na perspectiva da
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); debates sobre Piso
Salarial, Plano de Carreira e Gestão de Pessoas; e uma palestra sobre a necessidade do
monitoramento e acompanhamento no âmbito das avaliações e intervenções
pedagógicas.
No último dia, o Fórum contou com palestras sobre políticas públicas, metodologias
ativas e tecnologias inovadoras em educação e o sobre o Programa Impulsiona que
trata o esporte como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento integral dos
alunos.

Em palestra, merendeiras da Rede Municipal
de Borda da Mata recebem orientações
sobre higiene e manipulação de alimentos

Aniversário!!!
A comunidade do bairro Santa Cruz; a Coordenadora da Escola Antonio
Marques da Silva, Mariângela Gouvêa Salles, a ex-diretora Damaris Oliveira
da Silva; o ex-vereadores Anilton Pereira da Silva e Antonio Albano Martins,
o vereador Valdir Gomes Bonifácio(Dil); o Mercadinho WD; o Pastor Jair
Miguel Franco; a Associação Comercial de Borda da Mata; os Conselheiros
Tutelares; o CRAS Sebastiana Marques; os Funcionários dos Correios; os
Funcionários do Fórum; o Investigador Policial José Roberto da Silva; a
Pastelaria Tia Lourdes; o jornal e a gráfica Tribuna Popular; a UBS do bairro
Santa Cruz e também José Geraldo Gomes, Leny de Meirelles, Silvio Pedro
Rodrigues, Waldemar José Perez de Mello, Rogério Ramirez Medeiros, Rosana
Felisbino, Nádia Maria dos Santos Pádua, Wilma da Fábrica de Calcinhas, a
enfermeira Magali das Graças Ribeiro, homenageiam o Comissário de Menor,
Jair Benedito de Souza, pelo seu aniversário que ocorreu no dia 05 de junho,
desejando a ele muita saúde, felicidade e paz!!!

A merenda escolar ocupa uma posição
de destaque no ensino municipal.
Alimentos saudáveis, preparados e
manipulados da forma correta garantem
comida boa no prato e alunos bem nutridos
em sala de aula. Para garantir que esse
cenário ideal se mantenha em Borda da
Mata, o município realiza ações
permanentes de capacitação dos
profissionais que atuam no setor.
No dia 11 de junho, as merendeiras que
preparam os alimentos de todos os alunos
da rede municipal de educação se reuniram
na Escola Municipal Benedita Braga Cobra
para receber orientações de “Higiene na
Manipulação de Alimentos”. A palestra foi
ministrada pela nutricionista e responsável
técnica da merenda escolar Walquíria
Megale.
Além dos cuidados com os alimentos, as
merendeiras receberam orientação sobre
“Segurança do Trabalho”, o tema foi
exposto pela técnica em segurança do
trabalho Paloma Silva.
A nutricionista Walquíria Megale
ressalta a importância da capacitação
contínua dessas profissionais e da grande
responsabilidade que elas carregam: “Os
treinamentos oferecidos às merendeiras de
nossas escolas municipais são
fundamentais para garantir alimentação
segura e proteger a saúde de nossos
alunos”, avalia.
De acordo com ela, é necessário que se
mantenha um esforço contínuo para que os
alimentos sejam produzidos ”conforme as
regras de higiene necessárias à produção
de um alimento seguro e saudável”, conclui.

Palestra
sobre
Merenda
Escolar

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

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
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Verba não repassada pelo Estado para Borda da Mata daria para construir 5 novas
creches e pavimentar 26 ruas como a Agrícola Monteiro de Carvalho, na Santa Cruz
Mesmo sem repasse de R$ 6,7 milhões do Estado, município realiza série de obras, mantém serviços básicos e contas em ordem. Para gestores, cidade
consegue superar crise graças à eficiência administrativa, rigor fiscal e prioridades bem definidas no atendimento às demandas da população.
A Prefeitura de Borda da Mata chega
a junho de 2019 com uma série de obras
importantes
em
andamento.
Pavimentação de ruas, construção de
mais uma unidade de educação infantil,
reforma de centros esportivos e até a
ampliação do cemitério municipal
integram o pacote de realizações em fase
de finalização. Com tantas obras em
curso, pode não parecer, mas o município
enfrenta, desde 2017, uma drástica
redução de recursos em caixa por conta
de valores retidos pelo governo do
Estado.
De 2017 até maio de 2019, deixaram de
ingressar nos cofres municipais cerca de
R$ 6,7 milhões. O montante representa
20% de tudo que o município arrecada
ao longo de um ano. Para se ter uma ideia
da falta que a verba faz à cidade, podese tomar como exemplo duas importantes
obras em curso.
O novo Centro Municipal de
Educação Infantil, CEMEI II, que está
quase pronto para ser inaugurado,
demandou um investimento de R$ 1,3
milhão. A verba não repassada pelo
governo do Estado daria para construir
cinco unidades idênticas e ainda
sobraria uns trocados.
Outra obra que pode ajudar a medir o
tamanho do rombo causado pelo
governo do Estado é a pavimentação da
Rua Agrícola Monteiro de Carvalho, no
bairro Santa Cruz. Aguardada há anos
pelos moradores, ela está quase pronta.
Para tirá-la do papel, foram necessários
R$ 252,5 mil. Tivesse recebido os valores
devidos pelo Estado, o município
poderia ter pavimentado 26 ruas
semelhantes à via da Santa Cruz.
Como explica o prefeito André

Marques, não é à toa que obras tão
esperadas como a pavimentação da Rua
Agrícola Monteiro de Carvalho demoram
a sair do papel. “Os recursos do
município são muito escassos mesmo em
tempos de bonança. Quando vem a
crise, então, é preciso um enorme
esforço para fechar as contas no final
do mês. Como conseguimos, mesmo
assim, realizar obras como essa?
Elegendo prioridades e correndo atrás
de recursos, como nesse caso
específico, que obtivemos uma emenda
parlamentar do deputado Bilac Pinto”,
detalha o político.
O mesmo raciocínio vale para o novo
CEMEI cujos recursos vieram do
governo federal. Ainda assim, a
captação de recursos junto à União não
garantiria a realização se o município não
estivesse com as contas em ordem.
Afinal, foram necessários R$ 650 mil de
recursos próprios para obras do entorno
da unidade educacional, que envolveu
pavimentação, drenagem e muro de
arrimo. Sem esse investimento, o CEMEI
jamais sairia do papel.
Marília Sáber, a diretora do
departamento de Administração e
Finanças, acredita que os resultados
são fruto de muito comprometimento e
disciplina fiscal. “Olha, não é uma tarefa
simples. Com a crise econômica,
automaticamente a arrecadação diminui
e a retenção de repasses do governo do
Estado nos últimos anos fez esse quadro
piorar muito. Para muitos municípios, foi
o fim. Para Borda da Mata, são tempos
muito difíceis, mas com grandes
conquistas. Os resultados que
conseguimos alcançar, apesar de todas
essas adversidades, é a razão entre

critérios muito bem estabelecidos para
aquilo que é prioridade no atendimento
às demandas da população e o que o
município realmente tem capacidade de
realizar sem se endividar e comprometer
suas atividades básicas em saúde e
educação, por exemplo”, avalia.
Infraestrutura
Com um olho nas contas e outro nas
demandas prioritárias da população, o
município se prepara para entregar obras
muito esperadas pelos moradores. É o
caso da Rua Agrícola Monteiro de
Carvalho, na Santa Cruz, onde a espera
ultrapassava décadas.
Outra realização aguardada há muito
pelos moradores é a pavimentação de
vias no Bairro Santa Rita. O início das
obras no local aguarda apenas uma
liberação da Caixa Econômica.
Esporte
A Prefeitura ainda segue com a reforma
do Estádio Municipal, que será
reinaugurado no período de
comemorações do Aniversário de 95
anos da cidade. Já o Poliesportivo terá
as obras retomadas em breve, já que o
município rescindiu o contrato com a
empresa que realizava os trabalhos no
local por descumprimento de contrato.
A segunda colocada no processo
licitatório já assinou novo contrato e,
nos próximos dias, retoma as obras para
finalizar a reforma.
Educação
Prestes a ser entregue, o CEMEI II terá
capacidade para atender até 120 crianças
de 0 a 5 anos e deixa o município
resguardado para atender a demanda
dessa faixa etária. “Quando enfrentamos
desafios como a crise atual, tendemos a
resolver os problemas que vão

aparecendo e esquecemos de olhar para
o futuro. Talvez esse seja nosso grande
desafio, solucionar os problemas do
presente e deixar a cidade preparada para

um futuro com prosperidade e qualidade
de vida. É com este objetivo que estamos
trabalhando sem descanso”, propõe o
prefeito André Marques.

Rota da Aventura: Trilha da Torre reúne 250 pilotos de 30 cidades de Minas e São Paulo
Entre as rotas turísticas de Borda da Mata, tem
uma que se destaca por ter uma pegada radical,
que envolve emoção e adrenalina. Estamos falando
da Rota de Aventura. No dia 09 de junho, um dos
eventos mais tradicionais do segmento agitou a
cidade: a Trilha da Torre. Em sua 17ª edição, o
evento esportivo de motocicletas, organizado pela
equipe Coro de Rato Off Road e apoiado pela
Prefeitura de Borda da Mata, reuniu 250 pilotos de
30 cidades de Minas e São Paulo.
Eles percorreram um percurso de 60 quilômetros,
desafiando trajetos íngremes, trechos acidentados
e vislumbrando as belas paisagens que cercam Borda da Mata. ”Ficamos muito bem impressionados mais
uma vez com o resultado da Trilha, que vem ganhando força a cada ano. Foi um sucesso”, avalia o
coordenador de políticas para o esporte no município, Thiago Senna.
O coordenador lembra que o número de pilotos que participaram da trilha pode ser considerado expressivo,
já que o evento teve sua data original alterada. “A trilha estava marcada para abril, mas devido às fortes
chuvas que caíram próximo à data, o evento precisou ser adiado”, explica.
Entre as cidades participantes da 17ª edição da Trilha da Torre estavam Alfenas, Camanducaia, Pouso
Alegre, Estiva, Bom Repouso, Ouro fino, Inconfidentes, Cristina,
Pedralva e Itajubá. Do Estado de São Paulo, vieram participantes das cidades de Campinas, Mogi Mirim,
Limeira, Holambra, Guarulhos, Sumaré, Águas de Lindoia,
Bragança, Jaguariúna, Charqueada e Piracicaba.
Apoio da Prefeitura
A Prefeitura apoiou a trilha com a premiação, cedendo uma ambulância, carro e funcionários que deram suporte aos pilotos durante a prova. O prefeito André Marques lembra que a trilha é um evento importante
da ‘Rota de Aventura’ e, além de ser uma opção de lazer, ajuda a atrair turistas e a movimentar a economia local. “Principalmente nesses tempos de dificuldades, garantir movimento para o nosso comércio é
fundamental. Foi um belíssimo evento. Parabéns aos organizadores. A Trilha da Torre está entre os acontecimentos que firmam nossa querida cidade como rota turística relevante na região”, avalia.

Ponte do Boa Vista e Serra da Glória, no Cervo em Borda da Mata recebem obras de manutenção
O Departamento de Obras da Prefeitura de Borda da Mata avança com os trabalhos de
manutenção das estradas rurais. No dia 10 de junho, as ações se concentraram na ponte e
estradas do Boa Vista e na Serra da Glória, no Distrito do Cervo. Na ponte do bairro Boa Vista,
os trabalhos giraram em torno de sua base, sistema de drenagem e superfície. Na Serra da
Glória, no Distrito do Cervo, foi aplicada uma grossa camada de cascalho. Os trabalhos nas
duas regiões continuaram no dia 11 de junho.
Manutenção permanente
O Departamento de Obras mantém trabalho permanente de recuperação e manutenção de
estradas. Dono de uma das maiores malhas viárias rurais da região, o município de Borda da
Mata precisa fazer um grande esforço para manter essas vias em boas condições. As equipes
do departamento trabalham sem descanso.

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

Manutenção das estradas rurais

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
pratos
executivos

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

4

TRIBUNA POPULAR

Eleitos e empossados os novos Membros do Conselho
Municipal de Assistência Social de Borda da Mata
Foram eleitos e empossados no dia 17
de junho, os novos membros do
Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS). A cerimônia de posse
para o mandato de dois anos à frente do
conselho ocorreu durante o Fórum de
Assistência Social.
O encontro reuniu representantes de
entidades de atendimento ao Idoso, à
criança e adolescente, à pessoa com
deficiência, associações de bairro, de
defesa dos direitos dos usuários da área
de assistência social e populares.
Coube ao prefeito André Marques
empossar os novos conselheiros. O
chefe do Executivo lembrou a
importância do Conselho. Cabe ao grupo
eleito, que tem representantes da
sociedade civil e do poder público,
aprovar políticas e investimentos
praticados
pelos
serviços
socioassistenciais do município. “Os
conselhos garantem a participação
popular nas decisões do município.
Cada um dos eleitos aqui hoje
representam um exercício fundamental
de transparência e democracia,
compondo mais uma ferramenta de
garantia da correta gestão dos recursos
públicos”, avaliou.
O diretor do Departamento Municipal
de Desenvolvimento Social, Thiago
Senna, reforçou as palavras do prefeito.
Segundo ele, os conselheiros
contribuem de forma relevante para a
aplicação das políticas assistenciais na
cidade. “Nada acontece sem a aprovação
do Conselho, desde a aprovação de
contas até a captação de novos recursos
e projetos, tudo passa pelo crivo dos
conselheiros”, observa.
Com mandato de dois anos, o
Conselho Municipal de Assistência

Social seguirá presidido pela servidora
Cirlene Brandão, que foi reconduzida ao
posto. Michele Barbosa, da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais, foi
eleita para a vice-presidência; e Marcela
Gonçalves Pinto, coordenadora do
CRAS Sebastiana Marques, seguirá
como secretária o Conselho.
O mandato para o conselho é de dois
anos e não-remunerado. O Conselho é
composto por 5 membros titulares e 5
suplentes indicados pela Prefeitura e
igual número de membros indicados
pelos representantes da sociedade civil.
Confira a composição completa do
CMAS:
Membros indicados pelo Poder
Executivo:
Departamento Municipal de
Desenvolvimento Social:
·
Marcela Gonçalves Pinto:
membro titular
·
Antônio Agnaldo Guimarães:
membro suplente
Departamento Municipal de
Educação, Esporte, Cultura e Lazer:
·
Paulo Romero de Melo:
membro titular
·
Miriane Aparecida Silva Cortez:
membro suplente
Departamento de Administração e
Finanças:
·
Ediméia Aparecida de Oliveira:
membro titular
·
José Augusto Megale Cobra:
membro suplente
Departamento Municipal de Obras:
·
Cirlene Rodrigues dos Santos
Brandão: membro titular
·
Geraldo Antônio Soares:
membro suplente
Secretaria Municipal de Saúde:
·
Elias Eduardo Ferreira: membro

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua
Oliveira
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
CRO/MG 35388
Ligue e agende um horário:
Clínica geral e estética
3445-2223
(restaurações, próteses, clareamento
dental, tratamento gengival, piercing,
cirurgias)
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº
Drª. Gilmara de Jesus Paiva
35- (Antigo calçadão)
Soares
Galeria Paiva – Sala 03 –
CRO/MG 26386
Borda da Mata
Aparelhos fixos e removíves

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.

titular
·
Robério Simão: membro
suplente
Membros
indicados
pelos
representantes da sociedade civil:
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais
·
Michele Oliveira Barbosa:
membro titular
·
Maria Taíza Pereira Rezende:
membro suplente
Centro Cultural Irmã Martha:
·
Gustavo Dantas de Melo:
membro titular
·
Rogério Ramirez de Medeiros:
membro suplente
Associação Ecológica Bordamatense
Amigos da Natureza:
·
Adolfo Sousa Costa Junior:
membro titular
·
Luis Augusto da Silva Sabino:
membro suplente

Associação São Vicente de Paula:
·
Jonas Pereira Rezende: membro
titular
·
Benedito Vieira da Costa:
membro suplente
Usuários do Departamento Municipal

de Desenvolvimento Social:
·
Elizabeth Ferreira da Silva:
membro titular
·
Laura Claudineia Pinheiro
Silva: membro suplente
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Sicoob Credivass de Borda da Mata realiza Projeto na Escola
Municipal Manoel Rodrigues Machado em Tocos do Moji
Aconteceu na
Escola Municipal
Manoel Rodrigues
Machado de Tocos
do Moji, o Projeto
P o u p a n ç a ,
“Alimente e Liberte
seu Porquinho”
realizado
pelo
Banco
Sicoob
Credivass, agência
de Borda da Mata.
O projeto tem
objetivo
de
promover
a
E d u c a ç ã o
Financeira para as
c r i a n ç a s ,
incentivando-as a
poupar para o
futuro, bem como,
decidir em conjunto
como gastar o que
foi poupado em
comum. Também
propõe às crianças,
compreender os
a s p e c t o s
fundamentais do
uso e do controle do
dinheiro, investir o
dinheiro poupado
no decorrer do ano
letivo em algo que
contribua para a
f o r m a ç ã o
educacional do
estudante, além de
criar hábito de
p o u p a n ç a ,
desenvolver
o
cooperativismo e
despertar para o
c o n s u m o
consciente.
O Projeto foi
apresentado aos
pais em reunião e
posteriormente
apresentado
às
crianças,
pela
Multiplicadora de
E d u c a ç ã o
Financeira Jane
Pacheco Coelho. Por meio da história infantil, “A Cigarra e a Formiga”, a Multiplicadora proporcionou uma conversa muito
produtiva com os alunos, despertando-os para o consumo consciente, evitando o desperdício. Após o diálogo, cada criança
recebeu um cofre de porquinho, doado pelo Sicoob Credivass, com a finalidade de ser “alimentado”.
O Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji, juntamente com a Equipe Gestora da Escola Manoel Rodrigues
Machado, parabeniza e agradece ao Sicoob Credivass, aos Professores e Alunos pela realização do Projeto. O Incentivo à
Educação Financeira é muito importante para o futuro de nossas crianças.
Equipe do Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji

Torneio de futebol em Tocos do Moji para
comemorar os 25 anos de PIRINA no Sul de Minas

COMUNICADO
A Prefeitura de Tocos do Moji
comunica a todos que, a critério dos
organizadores, foi cancelada a Feira
das Malhas que se realizaria nos
dias 28, 29 e 30 de junho
de 2019 no município.
Agradecemos a atenção e
compreensão de todos e pedimos a
colaboração para divulgação deste
comunicado.
Tocos do Moji, 26 de junho de 2019.

No dia 23 de junho, aconteceu um evento de Futebol
Amador em Tocos do Moji, em comemoração aos 25
anos do Pirina no Sul de Minas. O evento envolveu
crianças de 7 a 15 anos de idade em um desafio de futsal
entre as escolinhas de Tocos do Moji x União
Bordamatense com participação especial da equipe sub
13 do Atlético de Pazetti de Paulínia, no poliesportivo
durante toda a manhã. E durante todo o dia enfrentaramse em partidas emocionantes seis equipes adultas no
Estádio Antônio Bento da Silva, (ATLETICO PAZETTI,
UNIDOS F.C., AUDAX F.C, FERNANDES F.C. e
VETERANOS DE TOCOS DO MOJI). O evento teve a participação especial do ex-jogador Eriberto, Campeão
Paulista pelo São Paulo(1980), mineiro pelo Cruzeiro(1987), Paranaense pelo Atlético Paranaense(1990),
dentre outros títulos como treinador. (Texto e Fotos: Daniel).

Imagem de Nossa Senhora das Graças em Bom Repouso ganha restauração e pintura nova
A Prefeitura de Bom Repouso começou a
restauração de um dos pontos turísticos mais
conhecidos na região, que é a imagem de Nossa
Senhora das Graças. A obra consiste em, além de
restaurar os detalhes danificados com o decorrer do
tempo, serão feitas pinturas nos balaústres e na parte
externa da Capela. “Essa imagem está ficando
conhecida em todo o país, então é nosso dever
preservá-la o máximo possível, para que os turistas
que visitam nossa cidade e esse ponto turístico se
sintam bem recebido por todos nós”, diz o Prefeito
Messias Crispim Brandão.

Nossa
Senhora das
Graças em
Bom
Repouso
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Escolinha de Futebol de Borda da Mata faz jogos em Pouso Alegre e Tocos do Moji
O feriado prolongado de Corpus Christi foi cheio de atividades para a Escolinha de Futebol da Prefeitura de Borda da Mata. Na quinta-feira, 20, os craques da categoria sub-15 enfrentaram Pouso Alegre Futebol
Clube no Estádio Siqueira Campos, em jogo avaliativo. No sábado, 22, os jovens do sub-7 ao sub-15 participaram do Torneio de Futebol de Tocos do Moji.
No confronto contra a forte equipe de Pouso Alegre, a categoria sub-15 foi derrotada
por 3 a 1. Já no torneio de Tocos, dos seis jogos em disputa a escolinha venceu cinco.
Confira os resultados:
Sub-15
Borda 3 X 1 PAFC
Torneio de Futebol de Tocos do Moji
Sub 7
Borda 4X3 Tocos
Gols
Pablo: 1
Marcelo: 1
Tiesco: 2
Sub 9 (time A)
Borda 6X3 Tocos
Gols
Duda: 3
Luíza: 2
Pablo: 1
Sub-13
Borda 3X0 Paulínia
Gols
Miguel: 3
Sub 13
Borda 2X4 Tocos
Gols
Coutinho: 2
Sub 11
Borda 6x3 Tocos
Gols
Hulk: 5
Rian: 1
Sub-15
Borda 4X2 Tocos
Gols
Kaio: 3
Carlinho: 1

Escolinha de
futebol da
Prefeitura em
Pouso Alegre

1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
DIRET
OD
A POLÍCIA
DIRETO
DA
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
Cola
bor
ador
gento Sc
hulz
Colabor
borador
ador:: Sar
Sarg
Schulz
1234567890123456789012345678901212345678901
Menor é apreendido com cigarro de maconha em Borda da Mata

Durante operação pelos bairros da cidade, a equipe de policiais militares visualizou
um cidadão em atitude suspeita, o qual foi abordado e submetido à busca pessoal,
sendo localizado no interior da capa de seu celular 02 cigarros de maconha. Durante
a abordagem, foi identificado que o cidadão era menor de idade, sendo acionado o
Conselho Tutelar para acompanhamento da ocorrência. O menor foi apreendido e
conduzido até o quartel PM para as devidas providências.

Cidadãos são presos com buchas de maconha em Borda da Mata
Durante operação de cerco/bloqueio na entrada da cidade de Borda da Mata, foi
visualizado pela equipe de policiais dois indivíduos em uma motocicleta que ao
perceber a presença da viatura, demonstraram nervosismo e diante da suspeita foi
dada ordem de parada, através de giroflex e sirene, sendo que o condutor em
primeiro momento não obedeceu a ordem, vindo a parar mais à frente. Quando o
passageiro ao descer da motocicleta dispensou algo ao solo, tratando-se de 06
buchas de maconha. Foi realizado busca pessoal nos autores e nada mais de ilícito,
além das 06 buchas de maconha foi encontrado. Os autores receberam voz de
prisão e foram conduzidos até o quartel PM para as devidas providências.
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Músicos de Bom Repouso se apresentam no Programa de TV do Padre Alessandro Campos
Mais uma vez, Brutos de Minas, de Bom
Repouso, no programa do Padre Alessandro.
Parabéns garotos. Falo com propriedade e
conhecimento de quase uma vida toda que sou
fã de vocês. Sucesso sempre. Continuem com
essa humilddade, pois o talento vocês já tem e é
um dom de Deus. Deus, Jesus Cristo e Nossa
Senhora das Graças continuem lhes abençoando
sempre para que levem essa alegria a todos que
os ouvem. Nunca se esqueçam de suas raízes
meninos. Nunca esqueçam de onde vieram, pois
aí sim saberão sempre pra onde vão. Parabéns
mais uma vez pelo talento, carisma e humildade.
Deus os abençoe e estaremos aqui sempre lhes
acompanhando e torcendo por vocês meus
queridos conterrâneos. Grande abraço.

Cartazes das
apresentações dos
músicos na TV

Alessandro Crispim Andrade, com
muito orgulho de um cidadão
Bonrepousense como vocês.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 22/2018
“Dispõe sobre a qualificação de
entidades sem fins lucrativos como
organizações sociais e da outras
providências”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata/MG, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou, e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA QUALIFICAÇÃO
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a qualificar como
organizações sociais, pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas a saúde,
atendidos aos requisitos previstos nesta
lei.
Parágrafo único. As pessoas
jurídicas de direito privado cujas
atividades sejam dirigidas àquelas
relacionadas no caput deste artigo,
qualificadas pelo Poder Executivo como
organizações sociais, estarão sujeitas ao
controle externo da Câmara Municipal e
do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, ficando o controle interno
a cargo do Poder Executivo.
Art. 2º São requisitos específicos para
que as entidades privadas referidas no
artigo 1º desta lei habilitem-se a
qualificação como organização social:
I - comprovar o registro do seu ato
constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetos
relativos a respectiva área de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a
obrigatoriedade de investimento de seus
excedentes
financeiros
no
desenvolvimento das próprias
atividades;
c) ter como órgão de deliberação
superior e de direção, um Conselho de
Administração e uma diretoria definidos
nos termos do estatuto, asseguradas
aquele composição e atribuições
normativas e de controle básicas
previstas desta lei;
d) participação, no órgão colegiado de
deliberação superior, de representantes
dos empregados da entidade e de
membros de notória capacidade
profissional e idoneidade moral;
e) composição e atribuições da
diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação
anual, na imprensa oficial, dos relatórios
financeiros e do relatório de execução
do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a
aceitação de novos associados, na forma
do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens
ou de parcela do patrimônio líquido em
qualquer hipótese, inclusive em razão de
desligamento, retirada ou falecimento de
associado ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral
do patrimônio, dos legados ou das
doações que lhes forem destinados, bem
como dos excedentes financeiros
decorrentes de suas atividades, em caso
de extinção ou desqualificação, ao
patrimônio de outra organização social
qualificada no âmbito do Município de
Borda da Mata, da mesma área de
atuação, ou ao patrimônio do Município,
na proporção dos recursos e bens por
ele alocados nos termos do contrato de
gestão.
II - haver aprovação, quanto ao
cumprimento integral dos requisitos para
sua qualificação, do Secretário ou Titular
do órgão supervisor ou regulador da
área de atividade correspondente ao seu
objeto social, bem como da
Controladoria Interna do Município.
§1º Somente serão qualificadas como
organização social as entidades que,
efetivamente, comprovarem o
desenvolvimento da atividade descrita
no “caput” do art. 1º desta lei há mais de
05 (cinco) anos.
§2º Para fins do disposto no § 1º deste
artigo, será computado o tempo de

desenvolvimento das atividades
dirigidas à respectiva área de atuação
por entidade da qual seja sucessora ou
pela qual seja controlada.
CAPÍTULO II
DO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO
Art. 3º O Conselho de Administração
deve estar estruturado nos termos do
respectivo estatuto, observados, para
fins de atendimento dos requisitos de
qualificação, os seguintes critérios
básicos:
I - ser composto por:
a) 55% (cinquenta e cinco por cento),
no caso de associação civil, de membros
eleitos dentre os membros ou os
associados;
b) 35% (trinta e cinco por cento) de
membros eleitos pelos demais
integrantes do Conselho, dentre pessoas
de notória capacidade profissional e
reconhecida idoneidade moral;
c) 10% (dez por cento) de membros
eleitos pelos empregados da entidade;
II - os membros eleitos ou indicados
para compor o Conselho terão mandato
de 04 (quatro) anos, admitida uma
recondução;
III - o primeiro mandato de metade dos
membros eleitos ou indicados deve ser
de 02 (dois) anos, segundo critérios
estabelecidos no estatuto;
IV - o dirigente máximo da entidade
deverá participar das reuniões do
Conselho sem direito a voto;
V - o Conselho devera reunir-se
ordinariamente, no mínimo, 03 (três)
vezes a cada ano e, extraordinariamente,
a qualquer tempo;
VI - os conselheiros não receberão
remuneração pelos serviços que, nesta
condição, prestarem à organização
social, ressalvada a ajuda de custo por
reunião da qual participem;
VII - os conselheiros eleitos ou
indicados para integrar a diretoria da
entidade deverão renunciar ao
assumirem as correspondentes funções
executivas.
Art. 4º Para os fins de atendimento
dos requisitos de qualificação deverão
ser incluídas, dentre as atribuições
privativas
do
Conselho
de
Administração, as seguintes:
I - fixar o âmbito de atuação da
entidade, para consecução do seu
objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de
gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento
da entidade e o programa de
investimentos;
IV - designar e dispensar os membros
da diretoria;
V - fixar a remuneração dos membros
da diretoria;
VI - aprovar os estatutos, bem como
suas alterações, e a extinção da entidade
por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois
terços) de seus membros;
VII - aprovar o regimento interno da
entidade, que deve dispor, no mínimo,
sobre a estrutura, o gerenciamento, os
cargos e as competências;
VIII - aprovar por maioria, no mínimo
de 2/3 de seus membros, o regulamento
próprio contendo os procedimentos que
deve adotar para a contratação de obras
e serviços bem como para compras e
alienações, e o plano de cargos, salários
e benefícios dos empregados da
entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão
supervisor da execução do contrato de
gestão, os relatórios gerenciais e de
atividades da entidade, elaborados pela
diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das
diretrizes e metas definidas e aprovar os
demonstrativos financeiros e contábeis
e as contas anuais da entidade, com o
auxilio de auditoria externa.
CAPÍTULO III
DO CONTRATO DE GESTÃO

Art. 5º Para os efeitos desta lei,
entende-se por contrato de gestão o
instrumento firmado entre o Poder
Público e a entidade qualificada como
organização social, com vistas à
formação de parceria entre as partes
para fomento e execução de atividade
relativa à área relacionada no art. 1º desta
lei.
§1º É dispensável a licitação para a
celebração dos contratos de que trata o
“caput” deste artigo, nos termos do
artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores.
§2º O Poder Executivo dará
publicidade da decisão de firmar cada
contrato de gestão, indicando as
atividades que deverão ser executadas,
nos termos do artigo 1º desta lei.
§3º A celebração do contrato de
gestão será precedida de processo
seletivo, quando houver mais de uma
entidade qualificada como organização
social manifestar expressamente
interesse em prestar os serviços objeto
da parceria, nos termos do
regulamentados pelo Poder Executivo.
§4º Os critérios objetivos para a
seleção da organização social que
firmará o contrato de gestão serão
objeto da regulamentação desta Lei,
contemplando necessariamente a
capacidade técnica e financeira da
organização, compatível com o
desenvolvimento do objeto do contrato.
Art. 6º Na elaboração do contrato de
gestão, devem ser observados, além dos
princípios inscritos no art. 37 da
Constituição Federal e na Lei
Orgânica do Município de Borda da
Mata e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de
trabalho proposto pela organização
social, estipulação das metas a serem
atingidas e respectivos prazos de
execução, quando for pertinente, bem
como previsão expressa dos critérios
objetivos de avaliação de desempenho
a serem utilizados, mediante indicadores
de qualidade e produtividade;
II - estipulação dos limites e critérios
para a despesa com a remuneração e
vantagens de qualquer natureza a serem
percebidas pelos dirigentes e
empregados das organizações sociais,
no exercício de suas funções.
Parágrafo único. O Secretário
Municipal de Saúde deverá definir as
demais cláusulas necessárias dos
contratos de gestão de que for
signatário.
Art. 7º O contrato de gestão deve ser
submetido, após aprovação do Conselho
de Administração da entidade
qualificada como organização social, ao
Secretário Municipal de Saúde, bem
como a Comissão de Acompanhamento
e Fiscalização prevista no artigo 8º desta
lei.
CAPÍTULO IV
DO
ACOMPANHAMENTO,
AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO
Art. 8º O Secretário Municipal de
Saúde presidirá a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização, a qual
será responsável pela execução dos
contratos de gestão celebrados com
organizações sociais no âmbito de sua
competência, sem prejuízo da ação
institucional dos demais órgãos de
controle interno e externo.
§1º A Comissão de Acompanhamento
e Fiscalização, será composta, além do
Presidente, por pessoas de notória
capacidade e atuação na área objeto da
parceria, sendo:
I - dois membros da sociedade civil,
escolhidos dentre os membros do
Conselho Municipal de Saúde ou dos
Conselhos Gestores dos equipamentos
incluídos nos contratos de gestão,
quando existirem, ou pelo Prefeito;

II - dois membros da Secretaria
Municipal de Saúde.
§2º A entidade qualificada apresentara
a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização, ao término de cada
exercício ou a qualquer momento,
conforme recomende o interesse público,
relatório pertinente à execução do
contrato de gestão, contendo
comparativo específico das metas
propostas com os resultados
alcançados, acompanhado da prestação
de contas correspondente ao exercício
financeiro.
§3º Sem prejuízo do disposto no
parágrafo 2º deste artigo, os resultados
atingidos com a execução do contrato
de gestão devem ser analisados,
periodicamente, pela Comissão de
Avaliação prevista no “caput” deste
artigo.
§4º A Comissão devera encaminhar à
autoridade supervisora relatório
conclusivo sobre a avaliação procedida.
§5º O Poder Executivo regulamentará
a instalação e o funcionamento da
Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização
Art.9º Os responsáveis pela
fiscalização da execução do contrato de
gestão, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade
na utilização de recursos ou bens de
origem pública por organização social,
dela darão ciência ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, para as
providências relativas aos respectivos
âmbitos de atuação, sob pena de
responsabilidade solidária.
Art. 10 Sem prejuízo da medida a que
se refere o art. 9º desta lei, quando assim
exigir a gravidade dos fatos ou o
interesse público, havendo indícios
fundados de malversação de bens ou
recursos de origem pública, os
responsáveis pela fiscalização, poderão
determinar a suspensão imediata de
repasses de recursos financeiros, até a
conclusão dos procedimentos de
apuração de eventuais irregularidades.
Art. 11 O balanço e demais prestações
de contas da organização social deverão
ser, necessariamente, publicados na
imprensa oficial e colocados à
disposição dos órgãos de controle
interno e externo para serem analisados.
CAPÍTULO V
DO FOMENTO AS ATIVIDADES
SOCIAIS
Art. 12 As entidades qualificadas
como organizações sociais ficam
declaradas como entidade de interesse
social e utilidade publica, para todos os
efeitos legais.
Art. 13 As organizações sociais
poderão ser destinados recursos
orçamentários e bens públicos
necessários ao cumprimento do contrato
de gestão.
§1º São assegurados ás organizações
sociais os créditos previstos no
orçamento e as respectivas liberações
financeiras, de acordo com o cronograma
de desembolso previsto no contrato de
gestão.
§2º Poderá ser adicionada aos créditos
orçamentários destinados ao custeio do
contrato de gestão parcela de recursos
para compensar afastamento de servidor
cedido, desde que haja justificativa
expressa da necessidade pela
organização social.
§3º Os bens de que trata este artigo
serão destinadas as organizações
sociais, dispensada a licitação, mediante
permissão de uso, consoante clausula
expressa do contrato de gestão.
Art.14 Os bens móveis públicos
permitidos para uso poderão ser
permutados por outros de igual ou maior
valor, desde que os novos bens integrem
o patrimônio do Município.
Parágrafo único. A permuta a que se
refere este artigo dependerá de prévia
avaliação do bem e expressa autorização

do Poder Público.
Art. 15 Fica facultado ao Poder
Executivo o afastamento de servidor
para as organizações sociais, com ônus
para a origem.
§1º Não será incorporada aos
vencimentos ou a remuneração de
origem do servidor afastado qualquer
vantagem pecuniária que vier a ser paga
pela organização social.
§2º Não será permitido o pagamento
de vantagem pecuniária permanente por
organização social a servidor afastado
com recursos provenientes do contrato
de gestão, ressalvadas a hipótese de
adicional relativo ao exercício de função
temporária de direção e assessoria.
§3º O servidor afastado perceberá as
vantagens do cargo a que fizer jus no
órgão de origem.
Art. 16 São extensivos, no âmbito do
Município, os efeitos do art. 13 e do § 3º
do artigo 14, ambos desta lei, para as
entidades
qualificadas
como
organizações sociais pela União, pelos
Estados, pelo Direito Federal e pelos
Municípios,
quando
houver
reciprocidade e desde que a legislação
local não contrarie as normas gerais
emanadas da União sobre a matéria, os
preceitos desta lei, bem como os da
legislação especifica de âmbito
municipal.
Art. 17 O Poder Executivo poderá
proceder à desqualificação da entidade
como organização social quando
verificado o descumprimento das
disposições contidas no contrato de
gestão.
§1º A desqualificação será precedida
de processo administrativo, conduzido
por Comissão Especial a ser designada
pelo Chefe do Executivo, assegurado o
direito de ampla defesa, respondendo
aos dirigentes da organização social,
individual e solidariamente, pelos danos
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou
omissão.
§2º A desqualificação importará
reversão dos bens permitidos e do saldo
remanescentes dos recursos financeiros
entregues à utilização da organização
social, sem prejuízo das sanções
contratuais, penais e civis aplicáveis e
espécie.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18 A organização social fará
publicar na imprensa oficial, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, contados
da assinatura do contrato de gestão,
regulamento próprio contendo os
procedimentos que adotara para a
contratação de obras e serviços, bem
como para compras com emprego de
recursos provenientes do Poder Público.
Art. 19 Os Conselheiros e Diretores
das organizações sociais não poderão
exercer outra atividade remunerada, com
ou sem vinculo empregatício, na mesma
entidade.
Art. 20 Na hipótese de a entidade
pleiteante da habilitação como
organização social existir a mais de 05
(cinco) anos, contados da data da
publicação desta lei, fica estipulado o
prazo de 04 (quatro) anos para adaptação
das normas do respectivo estatuto ao
disposto no art. 3º, incisos I e IV, desta
lei.
Art. 21 Sem prejuízo do disposto nesta
lei, poderá o Poder Executivo, através
de
decreto,
estabelecer
os
procedimentos necessários para a
qualificação de entidade como
organização social.
Art. 22 As despesas com a execução
da presente lei correrão por conta das
dotações orçamentárias atribuídas a
Secretária Municipal de Saúde.
Art. 23 Esta lei entrara em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Borda da Mata, 21 de setembro de 2018
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Secretário de Saúde de Senador José
Bento participa de Encontro de
Secretários na ACIPA em Pouso Alegre

Secretário Natan e
o Deputado
Estadual Dr. Paulo
No dia 07 de junho, houve uma
reunião de Secretários de Saúde e
Prefeitos em Pouso Alegre, que contou
com a presença do Secretário Municipal
de Saúde de Senador José Bento Natan
e também do Deputado Estadual Dr.
Paulo e Autoridades do Hospital
Regional das Clínicas Samuel Libânio e
demais cidades vizinhas. O evento foi
na ACIPA Pouso Alegre.
O Secretário de Senador José Bento
teve uma conversa com o Deputado Dr.
Paulo quando falou de Saúde Publica e
das dificuldades que todo Estado de
Minas Gerais vive.

“Aproveitei para reforçá-lo de um
Ofício que levei no mês anterior ao seu
gabinete solicitando 30 mil reais para
reforma da sala de Fisioterapia da nossa
UBS de Senador José Bento e fiz o
convite de vir visitar nosso município e
disse que estamos de portas abertas
para recebê-lo”, diz Natan e acrescenta
“Dr. Paulo mandou um grande abraço
para o nosso Prefeito Fernando
Fernandes e todo povo de Senador José
Bento e disse que em breve ele estará
nos visitando. Senador José Bento tem
Deputados competentes e que
representa nosso povo.”

Senador José Bento cumpre meta de
90% de vacinação contra Influenza
A Secretaria de Saúde de
Senador José Bento informa
que a meta de 90% foi
cumprida com a campanha
de vacinação contra
INFLUENZA. “ Atingimos
102,45%. Nesta campanha,
além de pacientes com 60
anos ou mais de idade,
Foram vacinadas as
crianças na faixa etária de 06
meses a menores de 06 anos
de idade (05 anos, 11 meses
e 29 dias) as gestantes, as
puérperas (até 45 dias após
o parto) os trabalhadores da
Saúde,
os
grupos
portadores de doenças
crônicas não transmissíveis
e outras condições clínicas
especiais”
O
Secretario
de
S a ú d e N a t a n
Souza agradece
a
população e reafirma:
“Dedicação séria é assim
que se faz, compromisso e
responsabilidade com a
saúde
de
nossa
população”.

Políticos de Senador José Bento visitam
Brasília e se encontram com diversas autoridades
Entre elas, o Governador Romeu Zema, o Senador Carlos Viana
e o Deputado Federal Newton Cardoso Júnior
No dia 11 de
junho, políticos de
Senador José Bento,
como o Prefeito
F e r n a n d o
Fernandes, o vice
prefeito Valdeci
(Lebra), o Vereador
Thiago Rubens e
Secretário de Saúde
Natan, estiveram
reunidos
na
Comissão
do
Turismo, com o
Presidente,
Deputado Newton
Cardoso Jr, o
Governador
do
Estado, Romeu
Zema, quando foi
solicitado junto ao
Governador
a
liberação de um
Micro Ônibus para à
saúde e também uma
posição referente
aos repasses que
não foram feitos do
Governo anterior ao
município. “Quero
aqui, agradecer mais
uma vez ao empenho do Deputado Newton pela agenda feita em Brasília
e pela destinação de uma emenda para a construção de um pórtico no
município”, diz o Prefeito Fernando e acrescenta “neste mesmo dia,
estivemos no gabinete do Senador Carlos Viana, solicitando seu empenho
para destinar recursos para o nosso município. Dentre os principais
assuntos, falamos sobre recursos para Saúde, Educação e também sobre
a ligação do Asfalto de Senador José Bento à Borda da Mata.”
Sobre a viagem a Brasília, o Secretário Municipal de Saúde, Natan, diz
estar muito agradecido: “Primeiramente agradecer a Deus! E segundo ao
Prefeito Fernando Fernandes por me proporcionar essa viagem a nossa
Capital Brasilia- DF. Lá nos reunimos com o Governador do Estado de
Minas Gerais Romeu Zema e o Deputado Federal Newton Cardoso Junior
e Presidente da Comissão de Turismo Brasileira.
Tivemos um bom diálogo com o Governador Romeu Zema, quando eu,
diretamente ao Governador, falei sobre o nosso Ônibus da Saúde que o
nosso município foi contemplado e não tinha recebido. Ele me disse que
em breve entregará o veículo a cidade de Senador José Bento para atender
toda população Bentense na Área da Saúde.
Também solicitei junto ao Deputado Federal Newton Cardoso Junior, um Consultório Odontológico Itinerante com Ellen
Joyce Vilela e Darlene Couto e Alessandra Morais Silva, para atender aos nossos pacientes da zona rural de Senador José
Bento de cada Micro Área, que precisam de atendimento Odontológico e não consegue se deslocar até a nossa Unidade
Básica de Saúde. O Deputado viu com bons olhos e atenderá nosso pedido. E por último estivemos também no gabinete do
Senador de Minas Gerais Carlos Viana, quando falamos de algumas necessidades do município e junto com o Prefeito Fernando
Fernandes, solicitamos que o Senador veja com bons olhos junto ao Governador Romeu Zema a realização do asfalto que liga
Senador José Bento a cidade de Borda da Mata, assim beneficiaria o progresso das duas cidades e inclusive a BR-459 que teria
uma ligação passando por Senador José Bento rumo ao Circuito das Malhas. Também as Cidades Vizinhas e os Bairros
vizinhos juntos com Senador José Bento, Barro Amarelo e o Distrito do Cervo teriam uma Rodovia asfaltada de qualidade para
se locomover e deslocar suas produções. O Senador Carlos Viana afirmou que em breve irá nos fazer uma visita e acompanhar
o percurso da estrada até Borda da Mata para avaliação da Obra. Todo sucesso é fruto de um grande trabalho em Equipe”,
conclui confiante, o Secretário de Saúde, Natan.

Barbearia do Joãozinho em Bom
Repouso completa 20 anos com festa

Secretário de Saúde, Prefeito e Senador Carlos Viana

Bom Repouso produz cerca de 20
milhões de caixas de morango por ano
Com o plantio de 400 hectares de
morango por ano e com cerca de três
mil produtores, Bom Repouso que é
conhecido pela “Capital Nacional do
Morango, colhe 20 milhões de caixas,
que são comercializadas por todo o
país. Isso tudo gera trabalho, renda e
movimenta a economia do município.
O plantio tem início em fevereiro com

A Barbearia do Joãozinho em Bom Repouso está completando vinte anos, e será
reinaugurada no dia 30/06/2019. Contando sempre com o bom atendimento e o
tradicionalismo, a barbearia do Joãozinho conta com a presença de seus clientes e
amigos para as comemorações.
O evento terá coquetel, sorteio de brindes e show com a banda Slimers. O novo
espaço foi pensado para satisfazer ainda mais os clientes, com conforto e qualidade.
A Barbearia do Joãozinho conta com a presença de todos para comemorar os 20
anos de história.

as mudas nacionais e prolongado até
junho e julho começa com a
importação das mudas do Chile e da
Argentina que respondem por 70 %
do plantio. A colheita ocorre o ano
todo, devido ao clima ameno, sendo
que a maioria das lavouras produzem
durante um ano e meio.
De acordo com o Engenheiro

Lavoura no Bairro Campestre

Agrônomo da Emater, Vicente
Vanderley Nery, a zona rural de Bom
Repouso, nesta época com as
inúmeras lavouras, fica com uma vista
encantadora que vale a pena
conhecer. “São muito bonitas e bem
cuidadas essas plantações. Parabéns
aos nossos produtores”, finaliza
Vicente.

