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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Atualizado dia -23/08
Doses recebidas - 19.033
1ª dose aplicada - 13.135
2ª dose aplicada - 5.477

Dose única - 281

Bom Repouso
Atualizado dia - 20/08

Doses recebidas - 8.779
1ª dose aplicada - 6.067
2ª dose aplicada - 2.402

Dose única - 150

Tocos do Moji
Atualizado dia - 20/08

Doses recebidas - 4.585
1ª dose aplicada - 3.081
2ª dose aplicada - 1.383

Dose única - 68

Senador José Bento
Atualizado dia - 25/08

Doses recebidas - 2.010
1ª dose aplicada - 1.269
2ª dose aplicada - 658

Dose única - 30

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR  no dia: 25/08/2021

Borda da Mata conclui com a 1ª dose  no dia 20 de agosto a
vacinação contra a Covid-19 na população acima de 18 anos
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Dr. Frederico
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Associação dos Amigos do Caminho da
Fé é realizada em São João da Boa Vista
com a participação de Tocos do Moji
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2021

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              12 - 26
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    14 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 30
  Agosto                16 - 31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 29
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   13

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.

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Léo Guimarães de Borda da Mata recebe
a Medalha “Notório Saber Cultural”

O Acadêmico Internacional Léo
Guimarães, de Borda da Mata, recebeu
no dia 28 de agosto a Medalha “Notório
Saber Cultural”, que lhe foi outorgada
por Sua Alteza Real, o Príncipe Dom
Alexandre Camêlo Rurikovich Carvalho,
presidente da Federação Brasileira dos
Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes

– FEBACLA.
A Medalha “Notório Saber Cultural”

é uma condecoração criada pela
FEBACLA que se destina a distinguir
pessoas, entidades e grupos artísticos,
a título de reconhecimento dos
relevantes serviços prestados à Cultura
Brasileira.

Léo Guimarães foi agraciado com a
importante condecoração tendo em vista
as suas qualidades morais, intelectuais
e serviços prestados à sociedade no
campo sociocultural e em
reconhecimento de seu primoroso
trabalho em prol da Arte e da Cultura no
Brasil e no Exterior.

Representante da Cemig visita Bom Repouso
para entregar equipamentos para Secretaria
de Saúde e anuncia mais investimentos para
o município no valor de um milhão de reais

No dia 11 de agosto, o representante
da CEMIG, Alexandre,  esteve em Bom
Repouso para a entrega de
equipamentos para Secretaria de Saúde,
com finalidade do Combate ao COVID-
19. Foi também realizada uma reunião na
Câmara Municipal, quando foi
anunciados investimentos de mais de um
milhão de reais no Município para
melhoria do sistema de fornecimento de
energia. “Adiantamos que já ficou
definido nova visita dos representantes
da concessionária em novembro, para
apresentar concretamente os
investimentos”, diz o Prefeito, Edmilson
Andrade.

Bom Repouso adquire
caminhão novo para

trabalhos na zona rural
No dia 10 de agosto, a Prefeitura de Bom Repouso

adquiriu um novo caminhão para atuar na recuperação,
conservação e manutenção das estradas rurais.

“Essa é mais uma ação da Administração Municipal que
visa promover melhorias que venham somar para uma boa
qualidade de vida de seus cidadãos”, ressalta a Secretaria
de Obras.

Assessores do Governador Romeu
Zema visitam Borda da Mata e se
reúnem com políticos da cidade

No dia 15 de agosto, os Assessores
de Governo do Governador Romeu Zema,
esteve em Borda da Mata num  encontro
no qual foi colocado em pauta geração
de empregos, infraestrutura e a tão
sonhada ampliação da Rodovia MG 290,
entre outros assuntos relevantes para a
cidade. A reunião ocorreu na residência
da Presidente da Câmara, Tatiana Cobra,
que com seu esposo André Cobra,
receberam os convidados que contou

com as presenças do Prefeito  Afonso
Raimundo de Souza; Secretário de Saúde
Celso do Amaral e sua esposa Maria
Izabel; Assessor Jurídico da Prefeitura,
Jean Carvalho, representando o
PODEMOS  de Borda da Mata o
empresário Silas Ferreira. “Os
Assessores de Governo fizeram questão
de frisar que o Gabinete do Governador
está a nossa disposição”, diz o Assessor
Jurídico, Jean Carvalho.

Câmara Municipal de Borda da
Mata aprova Moção de Aplausos ao
Hospital Regional de Pouso Alegre

No dia 16 de agosto, a Câmara
Municipal de Borda da Mata aprovou
uma  Moção de Aplausos e
Congratulação que homenageia o
Hospital das Clínicas Samuel Libânio de
Pouso Alegre - MG por relevantes
serviços prestados para a coletividade.
Todos os vereadores presentes votaram
a favor.

“Agradecemos especialmente ao Dr.
Alexandre Ciapina Huebb - Diretor
Técnico; Senhora Jusselma Paiva Reis -

diretora administrativa; Senhor Igor
Nogueira Oshiro - diretor financeiro; Dr.
Joanderson Fernandes de Melo - Diretor
técnico do município e médico do corpo
clínico do HCSL; Dr. André Luiz Rios
dos Santos - Diretor técnico/clínico
hospital de Borda da Mata e médico do
corpo clínico do HCSL; enfermeiros e
funcionários pelos serviços prestados
aos pacientes de Borda da Mata - MG,”
disseram os Vereadores durante a
Sessão.
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Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Borda da Mata conclui com a 1ª dose  no
dia 20 de agosto a vacinação contra a
Covid-19 na população acima de 18 anos

Desde o início da Pandemia de Covid-
19, nós profissionais de saúde nos
deparamos com o medo, com a
insegurança, com as dificuldades
impostas pelo caminho e, principalmente
com a angústia e nervosismo da
população em relação a algo tão
desconhecido e desafiador, como foi o
caso desta doença, querendo que
tivéssemos soluções tão rápidas e
dinâmicas que nem nós mesmos
sabíamos como fazer, afinal tudo era
novidade. Tivemos ainda que deixar
nosso lar, filhos, pais ou qualquer outro
ente querido para enfrentar uma doença
que, talvez, poderíamos ser veículo de
transmissão do vírus para dentro de
nossa casa; nesse momento, o pânico
era ainda maior.

Falar que nunca choramos, que nunca
pensamos em desistir ou que foi fácil
seria o mesmo que declarar uma
inverdade. No entanto, esse momento
de crise foi também a oportunidade de
união e de colaboração dos profissionais
de saúde com a população
bordamatense.

Nem sempre acertamos ou sabemos
tudo, mas em todos os momentos
procuramos atender com paciência e
humildade a todos aqueles que
procuravam o serviço de saúde para
sanar seus anseios. Creio eu que, nesse
momento, a solidariedade dos
bordamatenses, juntamente com a
competência dos profissionais de saúde,
fez toda a diferença no enfrentamento à
Pandemia em nossa cidade.

Com essa motivação pessoal e
profissional, lideramos um amplo
movimento para combater o coronavírus
no município. As equipes foram
treinadas, tivemos o apoio de parceiros
da comunidade e, com as Graças de
Deus e Nossa Senhora do Carmo, hoje
podemos falar que a questão da Covid-
19 em nosso município está controlada.

Coincidentemente ou não, na data de
20/08/2021, conseguimos fechar a
vacinação de nossa população maior de
18 anos, conforme estabelecido pelo
Plano Nacional de Vacinação contra a
Covid-19 e, consequente a esse avanço
na imunização local, no terceiro dia
seguido de queda do número de casos
ativos de Covid-19 em Borda da Mata.

Porém, sabemos que essa luta ainda
não terminou. É imprescindível
continuar nossos esforços para ajudar
não só nosso município,  como todo o
país. O distanciamento social ainda é
uma medida de suma importância, assim
como o uso de máscara facial; se a
transmissão ocorre por vias aéreas
superiores, não temos nem o que
discutir ou negar a importância do uso
DIÁRIO e CORRETO das máscaras.

Com muito carinho e com muita
gratidão a todos que colaboraram para
esse desfecho, informo abaixo no
gráfico os dados atuais de Covid-19 e
de pessoas vacinadas contra esta
doença, em nosso município, no ano de
2021, até 20/08.

Grazieli Miranda Siqueira Dande
Enfermeira da Vigilância em Saúde

Sicoob  Credvass  de  Bom
Repouso entrega kits alimentação
a o  C R A S  d o  m u n i c í p i o

No dia 20 de agosto, a  equipe do Sicoob Credvass de Bom Repouso entregou kits
alimentação ao CRAS. Os kits foram  entregues as famílias acompanhadas pela
Equipe Técnica do Departamento e essa ação do Siccob é feita em comemoração ao
“Dia de Cooperar”, em que parte do dinheiro arrecadado em transações com cartões
são revertidos em alimentos para as pessoas cadastradas na Secretaria de Assistência
Social.

Sinal ização do Circui to  Serras  Verdes
d e  C i c l o t u r i s m o  e m  To c o s  d o  M o j i

No dia  20 de agosto, a equipe do Circuito Serras Verdes, formada pelo
gestor, Clodoaldo Costa, o turismólogo e assessor de comunicação, José
Augusto Coronado Sena e o prestador de serviços, Gabriel Felipe, esteve
no município de Tocos do Moji para a continuação da sinalização da rota
piloto do Circuito Serras Verdes de Cicloturismo.

Ao chegar ao município, a equipe foi recebida pelo prefeito, Givanildo
José da Silva, e pela Secretária de Turismo, Regiane Aparecida da Cruz, os
quais colocaram-se à disposição para o melhor andamento possível da
implantação do roteiro. Os gestores apontaram também os trabalhos
realizados no município e os projetos futuros que visam o desenvolvimento
sustentável do turismo em Tocos do Moji.

Em seguida,  encontraram com o ciclista e voluntário, Ronei Garcia, que
auxiliou a equipe na sinalização da rota pela área rural e urbana do município.

O CTSV agradece o apoio e colaboração de todos os envolvidos para a
conclusão desse projeto de tanta relevância socioeconômica para a região.

Senador José Bento inicia projeto da fábrica
de artefatos de concreto no município

O Prefeito de Senador José Bento, Fernando Fernandes, junto com a vice-prefeita Andréia Inácio iniciaram no dia 18 de
agosto o projeto da fábrica de artefatos de concreto no município com o intuito de fabricar bloquetes sextavados, e assim,
movimentar ainda mais as obras de pavimentação das estradas rurais do município.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
EM  BORDA DA MATA:  190 ou (35) 9-9829-1493

Polícia Militar prende autor de furto de
 4.650,00 reais no centro de Borda da Mata

 No dia 09 de agosto, segunda-feira por volta das 22h20 no Centro, a vítima
acionou a PM via 190 e relatou que nesta data deixou o seu veículo estacionado na
Rua Eduardo Amaral, por volta das 07h30 e que por um breve momento, se ausentou
e deixou o carro com a porta destrancada com o vidro entre aberto, e no interior do
veículo deixou sua carteira pessoal contendo documentos e a quantia de R$4.650,00;
ao retornar, cerca de quinze minutos depois, percebeu que tal carteira havia sido
furtada. Diante do ocorrido, a vítima não acionou a PM no momento do ocorrido, e
juntamente com o seu filho, procuraram por imagens de câmeras de monitoramento
de residências próximas ao local do fato, e ao conseguir obter tais imagens, acionou
a Polícia Militar.

Diante do fato narrado, os policiais visualizaram as imagens obtidas pela vítima, e
foi possível reconhecer o autor, que já é conhecido nos meios policiais, de imediato
deslocaram até a residência do mesmo, no local, chamaram este pelo portão, sendo
atendido pelo autor que franqueou a entrada da equipe policial em sua residência, e
ao ser indagado sobre o fato, este inicialmente negou; porém ao serem mostradas as
imagens do fato, este disse que viu um cidadão desconhecido jogando a carteira,
produto de furto, em um terreno ao lado de sua residência, e assim mostrou o local
aos militares, sendo a carteira localizada, com os documentos da vítima, porém sem
o dinheiro; em parlamentação com o autor, este relatou que havia escondido o
dinheiro dentro de uma almofada, no interior da casa, sendo tal montante localizado
pela equipe policial, sendo a quantia de R$ 4.650,00; ainda durante buscas na
residência, foi aprendido as roupas e o boné usado pelo autor no momento do
delito, além de uma  bucha de substância análoga a maconha. Diante do exposto, o
autor foi preso e posteriormente encaminhado a Delegacia de plantão em Pouso
Alegre, juntamente com os bens recuperados.

Polícia Militar prende uso e consumo de drogas no bairro Santa Rita
No dia 11 de agosto, quarta-feira, por volta das 07h05 no bairro Santa Rita, a PM

durante a Operação Policial, com foco voltado as atividades preventivas/repressivas
da criminalidade no bairro Santa Rita, visualizou um cidadão em atitude suspeita
andando pela calçada, o qual ao perceber que seria abordado acelerou seu passo,
tentando se desvencilhar da viatura, demonstrando nervosismo com a presença
dos militares; durante a abordagem o cidadão estava fumando um cigarro de maconha
e disse que fazia o uso constante dessa substância. Diante disso, foi dada voz de
prisão ao autor e conduzido para o registro do T.C.O.(Termo Circunstanciado de
Ocorrência).

Polícia Militar prende foragido da
Justiça no bairro São Judas Tadeu

No dia 11 de agosto, quarta-feira por volta das 18h25 no bairro São Judas Tadeu,
a PM após tomar conhecimento da existência de mandado de prisão em desfavor de
um infrator, deu início a Operação Policial no intuito de localizar o foragido. Durante
diligências a equipe policial deparou com o indivíduo conduzindo uma motocicleta
onde este desviou o sentido ao visualizar a viatura policial sendo feito o
acompanhamento e abordagem. Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor, e
posteriormente conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende homem por uso e
consumo de drogas no centro da cidade

No dia 11 de agosto, quarta-feira, por volta das 21h50, no Centro, a PM durante
operação policial abordou um veículo Fiat/Palio, onde havia no seu interior um
homem em atitude suspeita e que demonstrou nervosismo ao ser abordado. Durante
a abordagem foi percebido forte odor vindo do

interior do veículo, onde foi localizado no porta objetos do veículo uma bucha de
substância semelhante à maconha; ao ser questionado o indivíduo, este assumiu
ser usuário de drogas. Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor e conduzido
para o registro do T.C.O.(Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Polícia Militar prende homem por dano ao
patrimônio público no bairro Santo Antônio

No dia 16 de agosto, segunda-feira, por volta da 00h20  no bairro Santo Antônio,
a PM foi acionada via 190 a cerca de um indivíduo que estaria jogando pedras nas
casas dos vizinhos, gritando e quebrando coisas na rua. A viatura policial compareceu
ao local e deparou com o autor quebrando pisos de construção que estavam de
frente para o local onde reside, ao avistar a viatura policial o autor tentou pular o
portão de sua casa, devido a altura não obteve êxito, sendo dada ordem de parada
e posterior voz de prisão ao autor devido ter danificado três placas de sinalização de
trânsito, todas as três abauladas junto ao solo, causando assim dano ao patrimônio
público. Além disso, os vizinhos alegaram que ele teria jogado pedaços de piso em
seus telhados, causando barulho e perturbação, contudo nenhum quis representar
contra o autor. O autor foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende homem por uso e
consumo de drogas no centro da cidade

No dia 18 de agosto, quarta-feira por volta das 11h15 no Centro, a PM durante
Operação Policial visualizou um transeunte já conhecido nos meios policiais, em
atitude suspeita, pois, ao avistar a equipe policial jogou um objeto ao solo. Ao ser
realizada a busca pessoal, o abordado narrou que é usuário de maconha e que jogou
duas buchas de maconha juntamente com um cigarro da mesma substância ao solo
para tentar despistar os policiais que patrulhavam pela Praça. Diante disso, foi dada
voz de prisão ao autor e conduzido para o registro do T.C.O.(Termo Circunstanciado
de Ocorrência).
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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

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE

LEI Nº 25/2021
“Dispõe sobre a instalação e

funcionamento de circos itinerantes no
município de Borda Da Mata-MG e dá
outras providências.”

Art. 1° - O circo e a atividade circense,
como forma de expressão reconhecida
como patrimônio cultural brasileiro, nos
termos do artigo 216, da Constituição
Federal, e patrimônio cultural mineiro nos
termos do artigo 208 da Constituição
Estadual, sendo o povo circense, de
acordo com o Decreto 6.040, de 7 de
fevereiro de 2007/art. 3° §1° e a Lei 21.147
de 14 de janeiro de 2014/art. 2º inciso I,
definido como povo e comunidade
tradicional, é regulamentado pela
presente lei:

Art.2 - Para efeitos desta lei, é
considerado:

I – CIRCO - atividade permanente de
caráter itinerante realizadas por famílias
com tradição circense
predominantemente sob lona, que
integra o patrimônio imaterial brasileiro,
onde se cria, interpreta e executa obra
de caráter artístico-cultural podendo
incluir em seus espetáculos números
acrobáticos, malabarismos, equilibrismo,
pantomimas, mímicas, ilusionismo,
dança, música, teatro, apresentações
cômicas ou dramáticas, no solo ou em
forma aérea;

II - CIRCENSE – Povo e comunidade
tradicional, porque todas as habilidade
e apuro técnico desempenhadas no
âmbito do circo tradicional são
adquiridas em família, desde tenra idade,
e repassadas de geração em geração,
para efeito de exibição ou divulgação ao
público, em estrutura, equipamento e
acomodações para o público montados
embaixo de lona própria.

§ 1° - As denominações e descrições
das funções em que se desdobram as
atividades dos trabalhadores circenses
constam do quadro anexo ao Decreto
82.385/78 que regulamenta as profissões
de artísticas e técnicos.

§2°- Para a garantia de sua
sobrevivência e complementação de
renda o circo instalado na cidade poderá
alocar suas dependências a outras
manifestações artísticas como shows
diversos, música, teatro, dança, cultura
popular e oficinas artísticas como shows
diversos, música, teatro, dança, cultura
popular e oficinas artísticas.

Art. 3° - Ficam estabelecidas normas
de instalação e funcionamento dos
circos itinerantes e das escolas de circo
que funcionem em lonas de circo no
âmbito do município de Borda da Mata.

Art. 4° - O alvará de autorização para
apresentação de circos itinerantes
deverá ser requerido junto ao órgão
competente do Poder Executivo pelos
proprietários, secretários e ou
produtores dos circos, diretamente ou
através de entidades representativas.

§1º – O pedido ao qual se refere o
caput deste artigo deverá ser
protocolado com antecedência mínima
de 3 (três) dias úteis da data de início
das atividades.

§2º – Fica o Poder Executivo, através
do órgão competente, autorizado a
conceder isenção das taxas para a
emissão do alvará ao qual se refere este
artigo.

§3º – O alvará mencionado no caput
deste artigo terá validade pelo prazo
requerido pelo circo, podendo ser
prorrogado mesmo havendo mudança de
local pelo circo dentro do município.

Art. 5°- Para a Expedição do alvará de
autorização a que se refere esta lei, o
requerimento deverá ser instruído com
as seguintes informações e documentos:

I - documentos de identificação do
responsável pelo circo;

II - contrato de aluguel ou concessão
de uso da área utilizada, conforme for o
caso;

III - respeitar e cumprir as normas
estabelecidas de segurança estrutural e
de limpeza.

Parágrafo único – Para efeitos do
disposto no inciso II do caput deste
artigo, o procedimento para a concessão
de uso de terrenos públicos para a
instalação de circos itinerantes não
poderá exceder o prazo de 3(três) dias
úteis, contados da data em que toda a
documentação necessária for
apresentada junto ao órgão competente,
na forma que dispuser regulamento.

Art. 6° - O atendimento a todas as
exigências técnicas constantes desta lei
deverá ser comprovado por atestados
técnicos ou termos de compromisso
técnico, firmados por empresas ou
profissionais devidamente habilitados,
acompanhados da respectiva Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/MG.

Parágrafo único – A comprovação do
perfeito funcionamento dos
equipamentos do sistema de segurança
contra incêndios se dará por atestado,
termo de compromisso ou pelo Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
referente aos equipamentos utilizados no
espaço do circo, devidamente atualizado.

Art. 7° - Sem prejuízos de outras
sanções de natureza cível, penal e
administrativa, a inobservância ao
disposto nesta lei implicará
responsabilização dos infratores, nos

termos da legislação vigente, sem
prejuízos da proibição da realização das
apresentações circenses ou da interdição
do local.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo
autorizado a criar a Escola Municipal de
Circo, com estrutura e atribuições
definidas em decreto.

Art. 9° - Fica a Secretaria de
Assistência Social autorizada a prestar
atendimento aos circos, sendo que as
ações de assistência social aos circenses
poderão ser oferecidas diretamente ou
através de suas entidades
representativas.

Art. 10° - Fica o Poder Executivo
autorizado a disponibilizar espaços
dotados de infraestrutura de água, luz e
banheiros para circulação programada
dos circos nas áreas das Secretarias
Executivas Regionais.

Art. 11 - A Secretaria Municipal de
Educação de acordo com as disposições
da Constituição Federal, Lei 6.533/78 em
seu artigo 29, deverá assegurar o direito
à educação formal aos circenses
itinerantes e as condições para o
atendimento aos filhos dos artistas e
funcionários dos circos em escolas
próximas ao local onde estiverem
instalados.

Art.12 - Os postos de saúde do
Município deverão assegurar o
atendimento aos artistas e demais
colaboradores dos circos itinerantes
durante o período em que os membros
estiverem instalados em sua área de
cobertura, inclusive quando não se tratar
de atendimento emergencial e
independente do domicílio.

Art.13 - As despesas decorrentes da
execução desta Lei ocorrerão por conta
das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.

Art.14 - O município reconhecendo a
característica itinerante do circo aceitará
como logradouro oficial do circense o
endereço da sua entidade representativa.

Art.15 - O poder Executivo
regulamentará a presente Lei, no que
couber, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação.

Art.16 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Borda da Mata/MG, 16 de junho de
2021.

Comissão de Legislação,
Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente

Luiz Carlos da Silva
Secretário

Políticos de Tocos do Moji
participam de reunião
com representantes do

Governador Romeu Zema

No dia 13 de  agosto, o Prefeito de
Tocos do Moji, Givanildo José da Silva,
juntamente com a Mesa Diretora,
participaram de uma reunião em Pouso
Alegre, onde eles foram recebidos pela
Secretária do Governo Romeu Zema,

Michelle Costa e seu assessor Felipe
Batista, quando puderam expressar as
demandas do município. “Agradecemos
a acolhida e esperamos que nossas
reinvindicações sejam atendidas pelo
Governo do Estado”, diz o Prefeito Nidão.

Sertão da Bernardina em
Tocos do Moji é contemplado
com telefonia móvel sinal 4G
através do Programa “Alô Minas”

No dia 16 de agosto, a Prefeitura de
Tocos do Moji recebeu um ofício,
através do Deputado Estadual Tito
Torres, que o Distrito do Sertão da
Bernardina havia sido contemplado com
a telefonia móvel com sinal 4G, através
do Programa “Alô Minas”. O Secretário
de Estado de Governo, Igor Teto diz que
após assinatura do Termo de
Compromisso com as Operadoras que

venceram os lotes da Seleção Pública, a
Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão entrará em contato com as
Prefeituras para informar os próximos
passos da implantação da infraestrutura.

O prefeito de Tocos do Moji,
Givanildo, agradece o empenho e a
dedicação do Deputado Tito Torres em
estar sempre disposto a ajudar o
município.

Vice-prefeita de Senador José Bento visita
 Cidade Administrativa em BH em busca

de melhorias para o município

No início de agosto, a vice-prefeita de
Senador José Bento, Andréia Inácio,
esteve na Cidade Administrativa em Belo
Horizonte em busca de melhorias para o
município: Confira como foi a agenda dela

na Capital Mineira:
Dia 04/08 - esteve na sede da EMATER

de Minas Gerais onde foi recebida pelo
Diretor Administrativo e Financeiro
Claudio Augusto Bortolini e sua Secretária

Dayana Mello pleiteando Kit feira e Kit de
apicultura para os produtores rurais.

Dia 05/08 - esteve na Cidade
Administrativa na Sede da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil para entrega da

documentação para que o Município
participe do Chamamento Público para
recebimento de Kits para estruturação das
Coordenadorias Municipais de Proteção
e Defesa Civil (COMPDEC). No Kit estão

inclusos um notekook, uma caminhonete
S10 4x4, coletes e trena digital.

“Lembrando que o nosso município
receberá todos esses kits ainda este ano”,
diz Andréia Inácio.

Sicoob Saromcredi de Senador José Bento promove reunião
para potencializar parceria para desenvolver o município
No dia 13 de agosto, estiveram reunidos o prefeito

de Senador José Bento Fernando César Fernandes, a
Secretária de Educação Vanessa Corsi, a vice prefeita
Andreia Inácio e representantes do SICOOB
Saromcredi, com o objetivo de apresentar
possibilidades de parceria que possam contribuir e
potencializar o desenvolvimento do município, a partir
de um cooperativismo genuíno que fortalece a
comunidade e provoca uma onda de transformação
econômica, social e cultural.

“A Saromcredi se diferencia pelos seus valores,
investimentos na agricultura, valorização da identidade
e vocação local, realização de ações sociais e a
promoção de educação cooperativista, empreendedora
e financeira nas escolas dos municípios onde atuamos.
O desenvolvimento nos une, a cooperação nos
fortalece!”, dizem os representantes do Sicoob. Reunião com os representantes do Sicoob Saromcredi

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.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR
( 3 5 ) 9 - 9 9 1 0 - 8 2 3 3 / 3 4 4 5 - 2 1 3 0
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Prefeito Fernando Fernandes, vice Andréia Inácio e vereador Alexandre de Senador
José Bento se reúnem em Pouso Alegre com Assessores do Governador Zema

O prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes, junto com a vice-
prefeita, Andréia Inácio e o vereador
Alexandre Fernandes participaram no
dia 15 de agosto em Pouso Alegre de
uma reunião com a assessoria do
Governador Zema com o objetivo de
trazer melhorias para o município. Na

oportunidade, eles falaram de algumas
necessidades como: asfalto,
empregos, turismo e sobre a reforma
da Escola Estadual, dentre outras
melhorias.  Eles agradeceram o
Governador Zema e seus assessores
Michelle e Felipe Batista pela atenção
e carinho com o município.

Senador José Bento recebe
100 cestas básicas distribuídas
pelo Governo do Estado

No dia 16 de agosto, o Prefeito de
Senador José Bento, Fernando
Fernandes junto com vice-prefeita,
Andréia Inácio e o coordenador da
defesa civil, Carlos Wessel, estiveram no
20° Batalhão da Polícia Militar de Pouso

Alegre para receberem  da 17ª regional
da Defesa Civil, 100 unidades de cestas
básicas que foram distribuídas pelo
Governo Mineiro. As mesmas foram
distribuídas através das famílias
cadastradas no CRAS da cidade.

Senador José Bento consegue
carro de 60 mil reais para
Assistência Social através

do Deputado Dr. Frederico
O prefeito de Senador

José Bento, Fernando
Fernandes junto com a
vice-prefeita, Andréia
Inácio agradecem mais
uma vez o Deputado
Federal, Dr. Frederico
pela emenda para
aquisição de um carro
no valor de 60 mil reais
para a Secretaria de
Assistência Social.
“Mais uma conquista
para nosso município e
muito obrigado pelo
carinho com nossa
cidade”, diz o Prefeito.
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18ª Assembleia Geral Ordinária da Associação dos
Amigos do Caminho da Fé é realizada em São João
da Boa Vista com a participação de Tocos do Moji

A Chefe de Cultura de Tocos do Moji, Regiane Cruz,  esteve presente na Assembleia do Caminho da Fé que aconteceu no dia
13 de Agosto na cidade de São João da Boa Vista – SP. Entre os assuntos tratados foram eleitos o Novo Conselho Deliberativo
e a Nova Diretoria Executiva que continua sendo presidida pela estimada  Ana Maria Costa Mancini Grings.

Além disso,  foram discutidas estratégias para melhorias no Caminho da Fé, vale ressaltar que o município de Tocos do Moji
vem focando melhorias no trecho do Caminho que corta a cidade, com colocação de placas, melhoria nas estradas,  entre
outras.

Aglomerações na Pandemia
A Fiscalização da Prefeitura de Borda da Mata e a Polícia Militar foram

acionadas para atender a uma denúncia de aglomeração: Festa no Clube de
Campo do Cervo. Domingo, dia 22 de agosto. Um campeonato de som
automotivo, com fins lucrativos, sem ALVARÁ de funcionamento, acontecia
no local, além de aglomeração de centenas de pessoas descumprindo as
medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia. A festa foi interditada e o
local multado.

Também no Distrito do Cervo, na sexta-feira, 20 de agosto, a fiscalização
multou um mercado onde funcionário e clientes não usavam máscaras.

Em Borda da Mata, na tarde de domingo, dia 22 também, o Bar Estação São
Paulo foi interditado por 7 dias devido a aglomeração ao redor do
estabelecimento e por negligência de clientes e funcionários quanto ao uso de
máscaras.

Visita do Prefeito
a Belo Horizonte

No dia 16 de agosto de 2021, o Prefeito de Borda da Mata, Afonso Raimundo
de Souza, juntamente com o Chefe de Gabinete, Jefferson Nascimento e o
Diretor de Frotas, Gustavo Thonsen, estiveram na sede da CODEMGE em
Belo Horizonte, em reunião juntamente com o Deputado Federal Zé Vitor,
pleiteando recursos para infraestrutura, demandas ambientais e melhorias nas
vias rurais para escoamento de produção dos distritos.

Prefeito visita UNIS em Varginha
O Prefeito Afonso Raimundo de Souza, acompanhado do Vice-Prefeito,

Celinho, da Secretária Municipal de Educação, Gláucia Brandão Guilherme e
da Professora Andréa Márcia Rosa, participaram de um encontro com o Senhor
Stefano Barra Gazzola, Presidente do Grupo Unis e Reitor do Centro
Universitário do Sul de Minas.

A visita à Cidade Universitária de Varginha, aconteceu no dia 19 de agosto.
Recebidos por Ricardo Morais Pereira, Pró-Reitor de Graduação Presencial,
participaram de uma explanação acerca dos cursos ofertados pela Universidade,
estrutura física e missão do Grupo UNIS.

Reabertura da Antiga Estação
No dia 21 de agosto, a equipe do turismo e cultura de Borda da Mata se

reuniu com os artesãos do Artesanato Fruto da Terra, na pauta foi discutida a
reabertura da Antiga Estação Ferroviária Estrada de Ferro Sapucaí, nesse local
hoje funciona a loja de artesanatos.

Interdição da Mina d’água
no bairro Santa Terezinha

A Prefeitura de Borda da Mata comunica a interdição da mina de água do
bairro Santa Terezinha. O local está sendo monitorado pela Secretaria Municipal
de Saúde. A interdição foi solicitada pela Vigilância Sanitária no dia 18 de
agosto. Durante o monitoramento da equipe da Vigilância, amostras da água
foram colhidas para análises e são necessárias para avaliação da qualidade
para o consumo humano na mina d’água. A mina deve ficar fechada por tempo
indeterminado, até que sua água esteja própria ao consumo humano.

A prefeitura avisa que a mina do Asilo está aberta e em condições de uso
para toda a população.

Cestas Básicas
A Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social,  Sandra

Benassi, esteve no dia 17 de agosto, na Regional de Defesa Civil em Pouso
Alegre, no 20° Batalhão da Polícia Militar, para receber a doação de 100 cestas
básicas, que irão atender as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Crime ambiental no
 Distrito do Sertãozinho

A Prefeitura pede aos moradores do Distrito do Sertãozinho que denunciem
a pessoa que está cortando os coqueiros da avenida do lado da E.E.D.O.C.M.
com machado ou falcão. Pede que confiram em suas câmeras de segurança e
envie fotos, vídeo e informações. Essas denúncias serão anônimas. Essa ação
é enquadrada como crime ambiental, e não pode ficar impune e existe o risco
das palmeiras morrerem.

Borda da Mata

Não discute
com Burros

(Fábula)

O burro disse ao tigre:
- “A grama é azul “.
O tigre respondeu:
- Não, a grama é verde “.
A discussão aqueceu, e os dois

decidiram submetê-lo a uma
arbitragem, e para isso concorreram

perante o leão, o Rei da Selva.
Já antes de chegar à clareira da

floresta, onde o leão estava sentado
em seu trono, o burro começou a
gritar:

- Sua Alteza, é verdade que a
grama é azul?”.

O leão respondeu:
-  Certo, a grama é azul “.
O burro se apressou e continuou:
- O tigre discorda de mim e me

contradiz e incomoda, por favor,
castigue-o “.

O rei então declarou:

- O tigre será punido com 5 anos
de silêncio “.

O burro pulou alegremente e
seguiu seu caminho, contente e
repetindo:

-  A grama é azul “...
O tigre aceitou sua punição, mas

antes perguntou ao leão:
-  Vossa Majestade, por que me

castigou?, afinal a relva é verde “.
O leão respondeu:
- Na verdade, a grama é verde “.
O tigre perguntou:
-  Então, por que você me pune?”.

O leão respondeu:
- Isso não tem nada a ver com a

pergunta de se a grama é azul ou
verde O castigo acontece porque
não é possível que uma criatura
corajosa e inteligente como você
perca tempo discutindo com um
burro, e ainda por cima venha me
incomodar com essa pergunta”.

A pior perda de tempo é discutir
com o tolo e fã que não se importa
com a verdade ou realidade, mas
apenas com a vitória de suas crenças
e ilusões.

Jamais perca tempo em
discussões que não fazem
sentido...

Há pessoas que por muitas
evidências e provas que lhes
apresentamos, não estão na
capacidade de compreender, e
outras estão cegas pelo ego, ódio
e ressentimento, e a única coisa
que Desejam ter razão mesmo que
não tenham.

Quando a ignorância grita, a
inteligência cala. Sua paz e
tranquilidade valem mais.

Atenção Produtores Rurais de Bom Repouso!
Desde o dia 30 de Agosto está sendo feito a

Declaração do ITR (Imposto Territorial Rural)
no Departamento de Agricultura.

O prazo de entrega termina no dia 30 de Setembro.
Favor levar o recibo da última declaração entregue.
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Confira a evolução de 2020 até agora em 2021:

Anúncio em impresso ainda possui
maior impacto publicitário

Pesquisa realizada por empresa alemã

aponta que entrevistados não realizam

outra atividade enquanto leem jornal

Ainda que uma numerosa parcela da
publicidade esteja concentrada na
internet, uma pesquisa alemã aponta
uma boa notícia para quem produz
conteúdo impresso. De acordo com a
Score Media, que administra várias
publicações, o meio impresso é
consumido com mais atenção, o que
ocasiona um registro com maior efeito
positivo na memória das pessoas em
relação às propagandas apresentadas no
papel.

Esta pesquisa, denominada ‘Facktor
Print’, revelou que 69% dos 7,5 mil
entrevistados, dentre especialistas e
leitores, não realizam outra atividade
enquanto leem jornais. O mesmo,

contudo, não ocorre com as demais
mídias disponíveis, como o rádio e a
televisão, além do online.

Segundo a enquete, boa parte das
pessoas entrevistadas dá preferência à
informação local e, logo, a veículos
regionais. Ao serem questionados, 80%
dos leitores que assinam jornais se
recordam de marcas anunciadas,
enquanto 76% se lembram das ações
devido ao que folheiam em revistas.
Quem compra o impresso em bancas
consta na terceira posição, somando
67%. Enquanto isso, a internet aparece
em quarto lugar, com 63%, seguida do
rádio e da televisão, cuja porcentagem
empata em 50%.

Quais são as principais vantagens de fazer
anúncios em jornais impressos atualmente?

Vivemos em uma era digital, em que boa parte da publicidade é dedicada às

mídias sociais e outros canais na internet. Apesar disso, fazer anúncios em jornais

impressos ainda pode ser bastante vantajoso. Veja, na sequência, as principais

vantagens de fazer esse tipo de anúncio atualmente.

A grande credibilidade do veículo traz mais público

Os jornais impressos geralmente são veículos que já têm tradição na comunidade em que atuam. Logo, são
meios de comunicação que trazem mais credibilidade e confiança para o leitor e, consequentemente, uma
visão mais positiva sobre as marcas que anunciam em suas páginas.

Isso não quer dizer que os portais de notícias não têm credibilidade. O problema é que, com a grande onda
de fake news que assola o meio online, muitas pessoas têm dificuldade para diferenciar o que é verdade do
que não passa de um fato inventado.

Jornais e revistas são lidos por formadores de opinião

Quantas vezes você já ouviu o rádio e reparou que o radialista estava reproduzindo uma matéria que saiu no
jornal? E os programas de TV, que costumam fazer debates e trazer para a conversa reportagens feitas por
revistas de grande circulação?

Isso acontece porque os jornais e revistas são lidos por formadores de opinião, ou seja, por pessoas que
também fazem parte da mídia e querem estar sempre bem informadas para orientar os seus públicos.

Logo, ao fazer anúncios em jornais impressos, você também atingirá um público mais qualificado, que pode
influenciar outras pessoas.

É possível detalhar mais conteúdo do anúncio

Nos jornais impressos você pode comprar anúncios de diversos tamanhos, conforme destacamos
anteriormente. Isso é importante porque, caso tenha um grande comunicado a ser feito, pode comprar uma
página inteira da publicação, por exemplo.

Em anúncios feitos nas plataformas online, como nas redes sociais, há uma limitação do espaço que pode
ser utilizado. Logo, pode ser que a sua mensagem precise passar por restrições.

Leitores de impressos estão mais focados no que leem

O hipertexto tem diversas vantagens, como a possibilidade de linkar uma página à outra. No entanto, isso
também pode distrair as pessoas que têm mais dificuldade em manter o foco em uma única atividade.

Assim sendo, um leitor mais distraído pode sair da aba do portal de notícias e assistir a um vídeo, acessar as
suas redes sociais e não retomar mais à sua atividade inicial, que era a leitura do portal de notícias.

Portanto, publicar anúncios em jornais impressos faz com que os leitores tenham mais atenção à sua marca,
aumentando a sua visibilidade e fazendo com que ela seja mais reconhecida no mercado.

Uma outra vantagem de comprar anúncios em jornais impressos é que, atualmente, essa mídia também é
transposta para o meio digital. Edições completas dos periódicos podem ser acessadas por meio de aplicativos
dos veículos.

Bom Repouso recebe 100 básicas
do Governo do Estado destinadas
às famílias assistidas pelo CRAS

No dia 20 de agosto, o município de Bom Repouso recebeu 100 cestas básicas do
Governo do Estado através da Defesa Civil, que serão entregues as famílias assistidas
pelo CRAS.

“Agradecemos ao Sargento. Vanderlan, Coordenador da Defesa Civil pelo apoio
ao município.”, diz a Responsável pelo Departamento de Assistência Social, Talita
Bertolacini.


