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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              14 - 28
Março                   16 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 29
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 31
  Agosto                14 - 31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 30
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   11
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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

“Vô Mirto”
Hoje, somente as lágrimas consegue

aliviar minha dor.
Lembro com carinho de seus cabelos

brancos, de seu olhar profundo,
das rugas em seu rosto, sinais de

experiências pelo anos vividos.

Milton Leite foi muito mais meu avô, foi
amigo e companheiro.

Quando criança eu achava sensacional
vê-lo montar a cavalo e demonstrar total
controle sobre o animal.

Eu achava que tinha o melhor avô do
mundo e realmente tinha.

Ah, quantas lembranças...
Já sinto muita saudade do seu jeito

único de ser,
da sua risada e de como nos fazia sorrir.

Acredito que toda nossa família também sente muito sua falta,
de sua alegria nos almoços de domingo e de sua felicidade em ver a família

reunida.
E tenho certeza que todos que conviveram com o senhor irão recordar,
com muito carinho de que foi Milton Leite de Souza, com “ Z “ e não aceito o “ S”.
Seu neto, Ramirez de Souza Medeiros

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Governo de Minas coloca
escolas e clubes de atividades
esportivas na Onda Amarela
Na prática, medida libera, de forma parcial, a prática

de esportes como futebol, natação voleibol e outras

modalidades em clubes, estádios e quadras, desde que

seguidos os protocolos de higiene e distanciamento previstos

As escolas de atividades esportivas e
clubes sociais, voltados para prática de
futebol, natação e outras modalidades,
foram inseridos na Onda Amarela do
programa Minas Consciente, plano de
reabertura do governo de Minas para
retomada segura das atividades em meio
à pandemia de coronavírus.

A decisão foi tomada pelo Comitê
Extraordinário Covid-19 do Estado de
Minas Gerais. A liberação dessas
atividades, porém, deverá se dar de
forma parcial e obedecendo a protocolos
sanitários e de distanciamento.

Como Borda da Mata aderiu ao Minas
Consciente e está na Onda Amarela,
essas atividades devem ser retomadas
com restrições na cidade. Confira os
principais cuidados que devem ser
adotados:

• Obrigatoriedade de horário
agendado;

• Ao longo do dia, o estabelecimento
deverá ser fechado para limpeza
completa a cada duas horas de

funcionamento;
• Deverão ser disponibilizados

profissionais para higienizarem os
equipamentos após cada utilização pelos
usuários;

• Checar a temperatura dos
frequentadores antes de adentrar
academias e espaço de treinamento, não
autorizando a entrada de pessoas, tanto
atletas quanto colaboradores, com
temperatura de 37,5º C ou mais nos locais
de treino. A diretriz também abarca os
acompanhantes, mesmo com
temperatura inferior;

As atividades inseridas na Onda
Amarela pelo Governo de Minas são
aquelas que se incluem no setor
esportivo, de recreação e lazer. Veja
quais:

- Atividades esportivas;  Gestão de
instalações de esportes; Gestão de
instalações de esportes; Clubes sociais,
esportivos e similares; Clubes sociais,
esportivos e similares; Atividades de
condicionamento físico.

Idosos vencem Covid-19 e celebram a
vida no Lar Monsenhor Pedro Cintra
Os oito idosos que se recuperavam

da Covid-19 em uma ala isolada do Lar
Monsenhor Pedro Cintra, em Borda da
Mata tiveram alta no início de agosto.
A casa de repouso não tem mais
nenhum interno com sintomas da
infecção..

Agora, totalmente recuperados, os
idosos foram recebidos com festa por
funcionários e pelos demais internos
do Lar.

Os cuidados para prevenção do
coronavírus no Lar seguem com todo o

rigor. Vigoram as medidas de desinfecção
constante de todo o ambiente, móveis e
objetos, equipamentos de proteção
individual para todos os colaboradores,
que adotam ainda uma rotina específica
de cuidados ao chegar e sair do lar em
suas jornadas de trabalho.

Também continua, de maneira
periódica, a testagem sorológica para
monitoramento de possíveis
contaminações pelo vírus. Os exames
são feitos em todos os idosos e
colaboradores.

Idosos

recupe-

rados

Prefeitura de Borda da Mata publica
informativo digital de prestação de contas

A Prefeitura de Borda da Mata
publicou no dia 14 de agosto seu
informativo digital de prestação de
contas. A publicação digital pode ser
baixada no site oficial do município para
ser lida em smartphones, tablets e
computadores.

O informativo traz um resumo das
principais ações do município nos
últimos quatro anos, um período que vai
ficar marcado para sempre na história de
Borda da Mata. A cidade precisou
enfrentar duas crises históricas: uma
financeira, que levou à falência o Estado

de Minas; outra, ainda mais grave, de
Saúde, que fez o mundo inteiro parar,
tirou vidas, empregos e sonhos.

Mas quando a história for contada às
gerações futuras, elas conhecerão além
das dificuldades desses tempos, como
os bordamatenses superaram cada uma
dessas adversidades para construir uma
cidade melhor, mais forte, mais unida. É
nesses tempos duros que a cidade está
avançando unida para conquistas
históricas. Mais sobre essa história
pode ser conferido no informativo
digital.

Acesse via QR-code:

Borda da Mata se une para enfrentar pandemia de coronavírus
Em todo o mundo, governos e pessoas aprendem dia a dia como enfrentar as crises de saúde, social e econômica geradas

pela pandemia de coronavírus.
Em Borda da Mata, foi criado um comitê local para enfrentar esta nova realidade. Ele conta com participação de órgãos de

saúde e administrativos do Executivo, Legislativo, forças de segurança,  OAB e outros representantes da sociedade civil,
como a Associação Comercial e Industrial.

O objetivo do grupo é dar respostas ágeis, responsáveis e legítimas à crise, com foco central na preservação das vidas, mas
também na manutenção de empregos, renda e da dignidade da população.

Saúde de Borda da Mata aplica 30%
mais recursos que a média nacional

De janeiro de 2017 a julho de 2020,
Borda da Mata aplicou R$ 39,6 milhões
na saúde dos moradores. O
investimento equivale a 32,14% de tudo
que o município arrecadou no período.

Para se ter uma ideia, o gasto
obrigatório exigido pela Constituição

Federal é de 15%. Ao investir mais que
o dobro no setor, o município deixa claro
qual é a sua prioridade.

Em resumo, quem mora em Borda da
Mata conta com 30% a 40% mais verbas
para sua saúde que a média nacional.
Bem direcionados, esses recursos têm

transformado a vida de milhares de
pessoas, com destaque para
investimentos em estrutura, exames,
diagnósticos e mutirões de atendimento.
O foco das ações em saúde são:
resolutividade, prevenção, eficiência e
humanização.
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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

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

almoço self-

service.

Moradores do Bairro dos Ramos em
Senador José Bento comemoraram a

conclusão da ponte após 60 anos de espera
Foi inaugurada no dia 14 de agosto, a

ponte tão aguardada pela população do
Bairro dos Ramos em Senador José
Bento.

Um morador de há muitos anos do
Bairro, Sr. Antônio Junqueira, 73 anos,
contou que a população já esperava pela
obra há aproximadamente 60 anos. “A
ponte era de madeira, mal acabada, na
época de chuva juntava muitos
entulhos, sem proteção na lateral, eu que
tenho uma deficiência na perna esquerda
não circulava pela ponte sozinho, era um
perigo constante, um sufoco. Outro
problema constante era que caminhões
com cargas pesadas não atravessavam
a ponte, com medo do risco de acidente”,
disse o Sr. Antônio que festejou a
realização dessa obra tão importante
para a comunidade que ali vive.

A Secretaria de Obras  também
comemorou a finalização da Ponte dos
Ramos e disse: “Com muita alegria e
satisfação venho comunicar à população
que finalizamos a Obra na Ponte dos
Ramos. O Objetivo aqui é prestar contas

para a população e principalmente para
aqueles munícipes que dependem desta
obra para trafegar com mais segurança
para suas residências e fazer o

escoamento de suas produções
agrícolas. Esta obra estava paralisada e
com muito esforço atingimos a meta de
conclusão da ponte”.

Bairro Água Parada em Senador José Bento
ganha Centro de Treinamento Esportivo

O Bairro Água Parada em Senador
José Bento foi contemplado com um
Centro de Treinamento Esportivo, que
incluí uma estrutura completa para o
treinamento de atletas e afins. Foram
executados a construção de um campo
society, reforma dos vestiários e
banheiros, tudo com água, luz e
chuveiro. O nome do centro esportivo
é uma homenagem ao ex-vereador Sr.

Oscar Domingues dos Santos (in
memorian), um morador antigo do
bairro, que tanto contribuiu com a
comunidade.

“Vai ser muito bom para nós do bairro
praticar mais esporte, sem precisar se
deslocar para outras cidades ou até
mesmo sem precisar ir no polisesportivo
de Senador José Bento. Com o campo
society novo vai ajudar muito o

pessoal do bairro, era um campo antigo,
muito bom, que infelizmente foi sendo
abandonado e utilizado para outros
fins. Após iniciativa da Prefeitura, o
campo foi restaurado com grama boa,
além de ter ficado muito bonito”, disse
o morador do bairro, Alex Ferreira.

O valor investido na obra também foi
com recursos próprios da Prefeitura de
Senador José Bento.

Loteamento Fernando Cortês
em Senador José Bento

 ganha quase três mil metros
quadrados de calçamento

Com recursos próprios, a Prefeitura
Municipal de Senador José Bento
realizou 2.726,20 M² de calçamento em
vias públicas do Loteamento
Fernando Cortês .  O objet ivo é
melhorar a qualidade de vida dos
novos e  futuros moradores do
loteamento e, ao mesmo tempo, levar

segurança aos moradores.  O
Loteamento também recebeu todo um
sistema de iluminação com lâmpadas
de LED que, por ter maior emissão de
luminosidade, garantem uma boa
iluminação da via permitindo que
todos possam transitar com mais
tranquilidade.

Obras na Rua Geraldo Marcondes avançam em Borda da Mata
As obras de manilhamento para

drenagem, recalçamento e pavimentação
de uma via de acesso à Rua Geraldo
Marcondes, que é a Agripina Gouvêa,
estão em sua fase final. No dia 17 de
agosto, teve início a fase de
pavimentação, última etapa do trabalho.

Demanda antiga dos moradores da
região, as obras vão por fim a
dificuldades como buracos, enxurradas
e sedimentos. “Era um transtorno
daqueles. Tinha buraco, inundava.
Agora tenho certeza que vai melhorar
muito, se Deus quiser”, conta Roberto,
morador da Rua Geraldo Marcondes.

Ruas

Agripina

Gouvea e

Geraldo

Marcondes

Primeira etapa da reforma da Escola
Francisco Souza Costa em Borda
da Mata entra em sua fase final

A
primeira
etapa das
obras de
reforma e
ampliação
da Escola
Municipal
Francisco
S o u z a
Costa no
bairro Nossa Senhora de Fátima já está praticamente concluída: foi construído um
novo anexo na unidade de ensino para abrigar quatro modernas salas. A quadra
poliesportiva foi fechada e está sendo revitalizada.

O passo seguinte será a reforma completa do prédio atual. Com as obras a  todo
vapor, a antiga demanda da comunidade é um sonho em progresso.

Hospital de Borda da Mata já
funciona de maneira parcial

Após quase
quatro anos de
p r e p a r a ç ã o ,
adequações e
trâmites junto
aos órgãos de
saúde, o
Hospital de
Borda da Mata
está muito perto

de ser reaberto. Na prática, ele já recebe pacientes e realiza procedimentos limitados,
como a estabilização de casos de emergência, mas aguarda liberação da Gerência
Regional de Saúde (GRS) e algumas pequenas adequações para começar a operar
com toda a sua capacidade, podendo chegar a mais de 30 leitos.

Atualmente, o hospital e Pronto Socorro de Borda da Mata são totalmente
custeados pelo município, um investimento mensal de cerca de R$ 500 mil. Com a
liberação da GRS, a cidade passará a contar com recursos do SUS e outros aportes
dos governos federal e estadual.

Próximo da reabertura, hospital de
Borda da Mata tem estrutura reforçada

Prestes a ser reaberto, o Hospital de
Borda da Mata está passando por reforço
em sua infraestrutura física, móvel e de
equipamentos. A mais recente delas foi a
instalação de um gerador de energia.

Além disso, a rede de saúde municipal
já conta com 5 ambulâncias, uma delas
com UTI móvel. Um salto e tanto para a
cidade que, em 2017, possuía apenas um
veículo em mau estado de conservação.

Creche Municipal de Borda da
Mata passa por ampla revitalização
Outra unidade de ensino a passar por

revitalização em Borda da  Mata é a
Creche Municipal Madre Tereza de
Saldanha. A reforma contempla o piso
dos pátios, forro, banheiros, lactários,

palco de eventos e pintura.
A ideia é entregar a creche totalmente

revitalizada assim que for possível
retomar as atividades na rede municipal
de ensino.
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Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“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.

Câmara Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 06/2020
“Altera tabela de vencimentos prevista no Anexo V, da Lei Municipal nº. 1609/2010, que trata do Plano

de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Borda da Mata/MG”.
O 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 Altera a tabela de vencimento dos servidores públicos municipais cadastrados nos níveis de vencimento VE
I, passando a vigorar conforme Anexo I da presente Lei.

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 2020.
Borda da Mata/MG, 21 de fevereiro de 2020.

Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Proposição de Lei nº 07/2020
“Altera tabela de vencimentos prevista no Anexo V, da Lei Municipal n. 1609/2010, que trata do Plano de Cargos,

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Borda da Mata/MG”.
O 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 Altera a tabela de vencimento dos servidores públicos municipais cadastrados nos níveis de vencimento VE
I, passando a vigorar conforme Anexo I da presente Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 1º de fevereiro de 2020.
Borda da Mata/MG, 21 de fevereiro de 2020.

Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Com a Graça de Deus, celebraremos a novena da nossa Padroeira.
A presença dos fiéis será restrita, seguindo as orientações da Arquidiocese.

Faremos o possível para que todos possam participar em dias alternados. Desde já agradecemos
a compreensão.As missas serão transmitidas pelas redes sociais.

Policia Militar localiza duas armas de fogo em Tocos do Moji
No dia 11 de agosto, a Polícia Militar recebeu denuncia anônima de um possível

esconderijo de armas de fogo na zona rural de Tocos do Moji/MG. Diante disso, as
viaturas deslocaram até o local denunciado e após buscas foram localizadas 02
armas de fogo, tipo Espingarda. Sendo apreendidas e encaminhadas para delegacia
de Polícia Civil.

Polícia Militar recupera veículo roubado em Borda da Mata
No dia 16 de agosto, a Polícia Militar recebeu ligação via 190, onde a vítima

relatava que havia sofrido um roubo com uso de arma de fogo e levaram o seu
veículo VW/Fox, cor: cinza, dinheiro e celular, sendo o fato ocorrido em um sítio na
zona rural que liga Borda da Mata - Tocos do Moji. De imediato foi acionado o
cerco/ bloqueio nas cidades circunvizinhas, sendo realizado intenso rastreamento
pelas equipes na área rural.

Durante o cerco/ bloqueio a viatura da Polícia Militar do Município de Bueno
Brandão deparou com o veículo VW/Fox abandonado na estrada rural do bairro
Gabiroba. No interior do veículo foi localizada uma bolsa preta com pertences
pessoais da vitima, sendo RG, C.N.H, Cartões de Banco e 01  cheque no valor de
R$2.260,00 reais.

Os pertences pessoais recuperados foram entregues de volta para a vítima, sendo
o veículo removido para acautelamento e posterior restituição à vítima.

Polícia Militar prende 03 autores por tráfico de drogas em
Borda da Mata que estavam fugindo de Pouso Alegre

No dia 18 de agosto, a Policia Militar de Pouso Alegre/MG durante patrulhamento
pela Avenida Alferes Augusto Gomes Medela –bairro São João, deparou com o
veículo Ford/Fiesta, cor: preta, trafegando pela via com três indivíduos em atitude
suspeita em seu interior, sendo que os passageiros ao avistarem a guarnição tentaram
esconder os rostos. Diante da situação suspeita, a guarnição acionou o dispositivo
sonoro da viatura para realizar a abordagem ao veículo, contudo o autor que
conduzia o veículo não respeitou as ordens dos policiais e começou a evadir em
alta velocidade, avançando vários sinais vermelhos e em determinado momento
tomaram sentido a rodovia MG-290 sentido a cidade de Borda da Mata. Durante o
deslocamento pela Rodovia, o condutor realizou diversas ultrapassagens em local
proibido, forçando a passagem entre os veículos que estavam transitando pela via,
inclusive transitando pela contramão de direção, enquanto isso os passageiros
arremessavam objetos para fora do veículo durante a fuga. Foi acionado o cerco/
bloqueio, e com o apoio das demais guarnições do turno e da equipe do Município
de Borda da Mata, foi realizado o acompanhamento do veículo até o município em
questão, onde o condutor adentrou com o veículo na cidade, passando a evadir
das guarnições dentro da cidade, contudo, durante a fuga o veículo ao adentrar na
Rua Francisco Álvaro Sobreiro- bairro Centro se chocou contra dois veículos que
estavam estacionados, momento no qual o pneu dianteiro estourou e o condutor
veio a perder o controle do veículo se chocando contra a calçada, sendo os autores
abordados.  Durante busca no interior do veículo foi localizado uma porção de
maconha, R$ 442,00 reais e um aparelho celular.  Ao retornar na rodovia, foi localizado
mais um aparelho celular e uma balança de precisão. Diante disso, o veículo foi
apreendido, os autores presos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
EM BORDA DA MATA:190 ou (35) 99829-1493
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CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO
NO JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO

2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

Secretaria de Assistência Social de
Bom Repouso recebe quase 200 mil

reais de emendas parlamentares

A Secretaria de Assistência Social
de Bom Repouso no mês de agosto
recebeu por meio de uma indicação de
uma emenda parlamentar do Deputado
Federal Gilberto Abramo  o valor de
R$ 120.000,00 para o CRAS e R$
30.000,00 que serão transferidos para
a APAE, ambos para custeio dos
serviços.

A Secretaria recebeu também do
Deputado Estadual Ulysses Gomes R$
35.000,00 para compra de equipamentos

eletroeletrônicos que serão instalados
para dar suporte aos trabalhadores e
melhor atenderem as crianças que
participam das atividades do CRAS.

A equipe da Secretaria agradece aos
Deputados Gilberto Abramo e Ulysses
Gomes pela atenção dada ao município.
“Os recursos são de grande valia para
manutenção das atividades ofertadas pela
Secretaria Municipal de Assistência
Social. Nossa Equipe está imensamente
feliz”.

CRAS entrega roupinhas produzidas por confecção de
Borda da Mata para mães de recém-nascidos e gestantes
Dezenas de roupinhas para recém-

nascidos foram produzidas com retalhos
pela confecção de pijamas Patty de
Borda da Mata. A empresa levou toda a
produção ao Cras Sebastiana Marques
para entregar às mães.

Em contato com as Unidades Básicas
de Saúde que atuam nas seis regiões de
abrangência do município (Centro, Santa
Rita, Santa Cruz, Nossa Senhora de
Fátima, Sertãozinho e Cervo), as mães
de recém-nascidos e também as
gestantes receberam os presentes para
as crianças.

A coordenadora do Cras, Marcela
Machado, agradece o carinho e
solidariedade de todos da confecção
Patty Pijamas, às equipes da Estratégia
Saúde da Família pela parceria e a todas
as mulheres que receberam a equipe do
Cras.

Prefeitura de Borda da Mata inicia
série de licitações para obras de

pavimentação e iluminação nos distritos

A prefeitura de Borda da Mata deu
início a uma série de licitações para
pavimentação de novos trechos viários
e para modernizar a iluminação do Cervo
e Sertãozinho, com direito a iluminação

em LED nas praças centrais dos distritos.
As obras devem ser concluídas até

dezembro deste ano. Os trechos
urbanizados dos distritos devem ter
prioridade.
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PASTELARIA DO MOACIR

Salgados
fritos na hora

R$1,00

 Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG

RECURSOS RECEBIDOS DE EMENDAS

EMENDA Nº 149100144102019
Aquisição de veículo de passeio 0 km; motorização 1.0: combustível flex, ar

condicionado, direção hidráulica, capacidade de 05 lugares. Valor R$ 45.000,00

EMENDA Nº 13210016982019
Aquisição de material de consumo para atender às necessidades da APAE

de Borda da Mata. Valor de R$ 26.300,00

EMENDA SEDESE – Plano de Trabalho Nº 2037/2019
Aquisição de equipamentos de informática. Valor de R$ 35.000,00

APAE – Dezembro de 2019

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA
POPULAR  - (35)9 9910-8233


