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Distrito do Sertãozinho ganha Poço Artesiano e Distrito
do Cervo receberá reservatório de 60 mil litros de água

Poço Artesiano no Sertãozinho e Secretária de Obras, Rita; Prefeito, Afonso;
Vice, Celinho e Chefe de Gabinete, Jefferson
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“Projeto Ônibus Saúde Móvel”
atende 50 pacientes em um
único dia em Bom Repouso

Profissionais do Ônibus Saúde Móvel
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Esforço do Prefeito Fernando e da
vice Andreia faz com que da Rodovia
Felício Pascoal que liga Senador José
Bento a BR-459 seja recuperada

Rodovia Felício Pascoal recuperada
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Escolinha de Futebol “Meninos
de Ouro” de Bom Repouso volta
as atividades com esperança de
repetir os sucessos anteriores
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Prefeito de Tocos do Moji participa de reunião
com o Procurador Geral do Estado em Monte
Verde para conhecer o COMPOR, o órgão
responsável pela nova Política de Autocomposição

 de Conflitos e Segurança Jurídica do MPMG

Reunião em Monte Verde
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Técnicos e Engenheiros enviados
pelo Consórcio Intermunicipal de

Desenvolvimento Ambiental Sustentável
se reúnem em Borda da Mata com gestores

municipais para tratar sobre saneamento
básico e esgotamento sanitário nos
Distritos do Cervo e Sertãozinho
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SENAR,
CRAS e
Sindicato

Rural
realizam
Cursos

de Criação de
Abelhas sem

ferrão,
Casqueamento

Bovino e
Operador de
Ordenha em

Borda da
Mata
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2022

Mês                           Dia
Janeiro                   17 - 31
Fevereiro              15 - 28
Março                   15 - 31
 Abril                    14 - 29
 Maio                    16 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 - 31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

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.

Técnicos e Engenheiros enviados
pelo Consórcio Intermunicipal de

Desenvolvimento Ambiental
Sustentável se reúnem em Borda da
Mata com gestores municipais para

tratar sobre saneamento básico e
esgotamento sanitário nos Distritos

do Cervo e Sertãozinho

No  dia 16 de fevereiro foi realizada na
Prefeitura de Borda da Mata, uma
reunião sobre saneamento básico e
esgotamento sanitário nos Distritos do
Cervo e Sertãozinho e contou com a
presença do Chefe de Gabinete,
Jefferson Nascimento, da Diretora do
Departamento de Obras, Rita de Cássia
Pádua Carvalho, além de técnicos e
engenheiros enviados pelo Consórcio

Intermunicipal de Desenvolvimento
Ambiental Sustentável - CIDAS.

A Administração 2021/2024 vem
realizando um maciço investimento para
a melhoria da rede de distribuição de
água e esgotamento sanitário nos
Distritos, garantindo assim o
saneamento básico dessas localidades,
com respeito à saúde das pessoas e ao
meio ambiente.

Circuito das Malha recebe 210 mil reais para investir
em redes sociais, banco de imagens e vídeos

promocionais para fomentar o turismo na região
A IGR Circuito das Malhas foi

contemplado no Edital 01/2021 do
Projeto Reviva Turismo da Secretaria
de Estado e Cultura e Turismo de
Minas Gerais (Secult/MG). “Uma ótima
notícia para a promoção do Turismo
em nossa Região”, diz o Presidente do
Circuito, Newton José de Carvalho.

Após um longo período de
preparação do projeto e envio de
todas as informações e
documentações, que iniciou no ano
passado, a IGR Circuito das Malhas
assinou o Termo de Fomento em 29 de
dezembro de 2021 e recebeu o recurso
no valor de  210 mil reais para a
execução do projeto, “Conhecendo e
promovendo a IGR Malhas do Sul de
Minas através das redes sociais,
banco de imagens e vídeos
promocionais”.

Para o presidente do Circuito,
Newton José de Carvalho, esta é uma
conquista que vai fortalecer as cidades
como região turística. “Neste momento
de retomada, todas as ações são
importantes para fomentar e promover
nosso turismo. Por isso, este projeto
veio em boa hora, principalmente com
esse foco de trabalhar a divulgação
pelos meios de comunicação digitais,
fortalecidos na pandemia e que está
nas mãos de todos que pesquisam um
novo destino para conhecer e
programar viagem”, reforçou o
presidente.

Veja as ações programadas para esse
projeto:

-Contratação de uma agência de
produção de conteúdo para Redes

Sociais;
-Contratação de uma agência de

fotografia para produção de um banco
de imagens com 600 fotos das 6 cidades
que fazem parte do Circuito e de 7
vídeos promocionais, sendo 1 de cada
cidade e 1 reunindo todas as frentes
de roteiros do Circuito das Malhas,
com enfoque em nossa mineiridade;

Contratação de uma agência
especializada em Marketing de
Influência para a realização de uma

viagem promocional com a presença
de 30 influenciadores, programada
para o mês de março;

-Realização de treinamentos para
capacitar o trade turístico da região
com cursos  de  p rodução  de
conteúdo para Redes Sociais de
forma estratégica e curso sobre
Marke t ing  Pessoa l  e
Empreendedorismo. As datas ainda
serão definidas e divulgadas em
breve.

Com as chuvas dos últimos dias, Prefeitura de Borda da Mata intensifica trabalhos na zona rural

Com a grande frequência de chuva
nestes últimos dias, a Prefeitura de
Borda da Mata realizou manutenções
nas estradas do Distrito Sertãozinho,
foram realizadas limpeza do rasgão,
retiradas de água e limpezas em geral,
deixando as estradas mais seguras e
confiáveis.

Também realizou uma manutenção em
uma ponte na divisa de Borda da Mata
com Ouro Fino, no Distrito do Cervo.

A ponte que se encontrava em
péssimas condições, com tábuas
lascadas e buracos, recebeu para sua
manutenção, novas tábuas.
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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

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

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

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 03/2022

“Concede revisão geral na forma do que dispõe o artigo 37, X, da Constituição Federal.”

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 Fica concedida a revisão geral anual, prevista no Artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal da
República, Artigo 85 da Lei Municipal nº 1.611/2010, com alteração dada pela Lei nº 1.931/2016 e pela Lei nº
1.981/2017, conforme apuração do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) acumulado dos últimos 12 (doze)
meses, na proporção de 10,06% (dez vírgula zero seis por cento).

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 2022.

Borda da Mata/MG, 26 de janeiro de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente

Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

Proposição de Lei nº 04/2022
“CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA

MUNICIPAL DE BORDA DA MATA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica
do Município e demais normas pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - Na forma do que dispõe o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e o artigo 40 da Lei
Complementar Municipal 03/2019, é concedida a revisão geral anual de 10,16% (dez vírgula dezesseis por
cento) nos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, correspondente ao
Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC).

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas
constantes na lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor em 01 de maio de 2022.
Borda da Mata/MG, 26 de janeiro de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente

Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

Distrito do Sertãozinho ganha Poço Artesiano e Distrito
do Cervo receberá reservatório de 60 mil litros de água

A Prefeitura de Borda da Mata
implementa melhorias nas redes de
distribuição de água nos Distritos. Está
sendo perfurado um poço artesiano no
Distrito do Sertãozinho e a aquisição de
reservatório com capacidade de 60.000
litros para o Distrito do Cervo. Medidas
essas que visam a ampliação da oferta
de água nessas localidades.

Está previsto para março, o início das
obras de hidrometação nos Distritos,
com a instalação de hidrômetros em cada
residência ou ponto comercial, desse
modo atendendo determinação judicial
que ordena essa medida e tornando a
cobrança desse serviço mais justa, cada
qual pagando pelo seu consumo real.

“É a Administração 2021/2024 fazendo

o seu papel na implementação dessas
importantes melhorias para o bem estar
e saúde dos moradores dos Distritos do
Sertãozinho e Cervo. Faça a sua parte
também, consumindo sempre o
necessário. Não desperdice. É economia
para o seu bolso e água sempre limpa e
bem tratada na sua torneira”, diz o
Prefeito, Afonso Raimundo de Souza.

Campeonato Municipal de
Futebol de Borda da Mata

O Campeonato Municipal de Futebol
de Borda da Mata retornou no dia

20/02/2022, após dois meses
 de paralisação.

O evento seguirá as normas de
prevenção da COVD 19, com a final

prevista para o dia 10 de abril de 2022.

Prefeito de Tocos do Moji participa de reunião com o Procurador Geral do
Estado em Monte Verde para conhecer o COMPOR, o órgão responsável pela
nova Política de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do MPMG

No dia 18 de fevereiro, o Prefeito
de Tocos do Moji, Givanildo José da
Silva, esteve no Distrito de Monte
Verde, em Camanducaia, onde teve a
oportunidade de se encontrar com o
Procurador Geral do Estado, Jarbas
Soares Júnior.

O encontro aconteceu no Hotel
Áustria e juntamente com outros
Prefeitos da Região, participou da
reunião com o Chefe do Ministério
Público de Minas Gerais para conhecer
o COMPOR, o órgão responsável pela
nova Política de Autocomposição de
Conflitos e Segurança Jurídica do
MPMG.

Givanildo e os demais prefeitos
aproveitaram para apresentar a ele as
demandas regionais para que o
Procurador Geral pudesse incluí-las
nas pautas do órgão.

O Prefeito de Tocos do Moji também
agradece ao Prefeito de Camanducaia,
Rodrigo Alves Oliveira, por ter dado a
honra do convite e poder participar
dessa importante reunião que visa
sempre o desenvolvimento regional em
todos os setores.
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TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA POLÍCIA

MILITAR
EM  BORDA DA MATA:
190 ou (35) 9-9829-1493

Escolinha de Futebol “Meninos de Ouro”
de Bom Repouso volta as atividades com
esperança de repetir os sucessos anteriores

A Escolinha de Futebol “Meninos de Ouro” de
Bom Repouso que fez muito  sucesso    está de
volta. A escolinha sempre foi notícia na mídia,
tanto local como regional, pelos destaques, o
apoio incondicional do município que
proporcionava várias viagens para amistosos em
grandes centros, conhecendo grandes clubes.
Atualmente,  “Meninos de Ouro” volta com tudo
e com certeza em pouco tempo estará brilhando
novamente nos gramados de diversos lugares e
conquistando mais troféus para a sua coleção.

Para que os atletas realizem  matrícula, é
necessário o comparecimento no CRAS Sebastião
Ilto de Andrade portando documento da criança
e do responsável. As matrículas estão abertas
desde o dia 17 de fevereiro.

Volta às aulas no CEMEI Maria
José Brandão(D. Zita) em Bom Repouso

Após um longo período de
distanciamento, o CEMEI Maria José
Brandão(D. Zita) está de volta com aulas
presenciais.

“Estamos muito felizes em receber
nossos alunos e funcionários. A pandemia
ainda não acabou, devemos nos cuidar,
sem perder a esperança de dias melhores.
E dias melhores virão através da
educação”, diz a Secretária de Educação,
Renê.

Polícia Militar prende homem
 por roubo a Posto de

Combustível no Bairro Santa Rita
No dia 11 de Fevereiro, sexta-feira por volta das 0h30, no bairro Santa Rita, a PM

foi acionada via 190 pela vítima que é frentista de um Posto de Combustível as
margens da rodovia MG290 e relatou que estava dentro do escritório momento em
que um homem se aproximou com a cabeça coberta por uma blusa, anunciou o
assalto simulando estar armado e dizendo a todo o momento para entregar o dinheiro,
caso contrário levaria um tiro; que logo em seguida desconfiado de que o autor não
estaria armado, reagiu ao assalto conseguindo dominar e imobilizar o autor. Diante
dos fatos, a viatura deslocou rapidamente ao local do fato e prendeu o autor em
flagrante delito, posteriormente foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Pouso
Alegre/MG.

Polícia Militar prende
motociclista por direção

 perigosa no bairro Santa Cruz
No dia 11 de Fevereiro, sexta-feira por volta das 16h40, no bairro Santa Cruz, a PM

durante patrulhamento  deparou com uma motocicleta Honda CG/150, cor cinza,
transitando em frente ao Posto de Combustível, e em dado momento o condutor da
motocicleta se assustou com a presença dos militares e realizou um retorno repentino
na avenida e saiu em alta velocidade na condução da motocicleta; O condutor
evadiu em alta velocidade por diversas vias do município e em horário da saída de
funcionários que trabalham nos comércios locais. Logo após 10 minutos de
perseguição, a equipe policial logrou êxito em abordar e efetuar a prisão do condutor
da motocicleta. Foram lavradas 05 ait’s referente às infrações de trânsito, a motocicleta
foi removida para o pátio e o autor conduzido para lavratura do T.C.O.(Termo
Circunstanciado de Ocorrência).

Pol íc ia  Mi l i ta r  apreende
adolescentes por tráfico ilícito de
drogas no bairro São Judas Tadeu

No dia 14 de Fevereiro, segunda-feira, por volta das 11h15, no bairro São Judas
Tadeu, a PM durante patrulhamento recebeu denúncia que um rapaz de camisa
branca, calça jeans e colar no pescoço de prata estaria oferecendo drogas para
alguns alunos no horário de saída da Escola Estadual Lauro Afonso Megale. A
equipe policial deslocou ao local e deparou com dois menores em frente ao portão
da escola no horário de saída dos alunos. Um dos menores estava fumando um
cigarro aparentemente de maconha, neste momento foi dada de ordem aos suspeitos
e realizado a busca pessoal aos menores, sendo encontrado com o menor um cigarro
de substância análoga a maconha. Na mochila do outro menor foi encontrado uma
bucha de substância análoga a maconha. O menor infrator disse aos militares que
foi oferecido a ele um cigarro de maconha e esta versão foi confirmada pelo outro
menor infrator. Diante disso, os menores foram apreendidos, foram acionadas as
genitoras dos adolescentes onde ambas acompanharam todo o desenrolar da
ocorrência e posteriormente foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de
Borda da Mata.
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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.

“Projeto Ônibus Saúde Móvel”
atende 50 pacientes em um
único dia em Bom Repouso

A Prefeitura  de Bom Repouso, sempre
preocupada em cuidar de todos os
setores, principalmente neste momento
de crise na saúde mundial, devido a
Pandemia, não poderia deixar de lado o
cuidado com saúde de seus munícipes e
em parceria com o Instituto Plurividas
ofereceu gratuitamente, consulta com o

ginecologista, coleta de exame de
preventivo e exame físico da mama à
população bonrepousense por meio do
projeto Ônibus Saúde Móvel, que esteve
em Bom Repouso no dia 16 de fevereiro,
desde às 8h da manhã, na Praça Coronel
Ananias de Andrade.  Na oportunidade,
50 pacientes foram consultadas.

SENAR, CRAS e Sindicato Rural realizam Cursos
de Criação de Abelhas sem ferrão, Casqueamento

Bovino e Operador de Ordenha em Borda da Mata
O SENAR, em parceria com o CRAS,

Sebastiana Marques e o Sindicato Rural
de Borda da Mata promoveram três
importes cursos na cidade.

No período de 07 a 11 de fevereiro de

2022, foi realizado o Curso de Criação
de abelha sem ferrão.

Já no final do ano passado, de 06 a 08
de dezembro/2021 foi feito o Curso de
Casqueamento Bovino.

E de  09 a 11 de dezembro de 2021,  o
Curso de Operador de Ordenha.

“Agradecemos a todos os
envolvidos”, dizem os responsáveis
pelos os cursos.

Curso de criação de Abelha sem ferrão

Curso de Casqueamento Bovino

Curso de Operador de Ordenha

Esforço do Prefeito Fernando e da
vice Andreia faz com que da Rodovia
Felício Pascoal que liga Senador José
Bento a BR-459 seja recuperada

A reforma do asfalto da Rodovia
Felício Pascoal que liga Senador José
Bento a BR-459, que há  algum tempo
vinha causando problemas aos
visitantes e moradores, inclusive
atrapalhando o desenvolvimento do
município, agora finalmente foi
concluída.

Essa obra somente aconteceu devido
ao esforço extremo do Prefeito Fernando

e da vice, Andreia, que não mediram
forças e com muitas lutas, viagens,
encontros, ofícios, cobranças aos
órgãos competentes, eles conseguiram
que a população foi agraciada com esta
importante obra,  não só para Senador
José Bento, como para toda região.
“Muito obrigado a todos que nos
ajudaram”, finalizam Fernando e
Andreia.
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Alunos da Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado em Tocos do Moji
recebem material LDI (Livro Didático Integrado) Sistema Aprende Brasil

No dia 17 de fevereiro,  foi o dia dos alunos da escola municipal Manoel Rodrigues
Machado, em Tocos do Moji,  receberem o  material LDI (LIVRO DIDÁTICO
INTEGRADO) SISTEMA APRENDE BRASIL. “Nosso município conta com um
material de grande valia.

“Parabéns a nossa educação por proporcionar aos nossos alunos o melhor para
a aprendizagem e a nossa Prefeitura de Tocos do Moji, pela dedicação e cuidado
com a educação”, diz o Responsável pelo Departamento, Ernane.


