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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              14 - 28
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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

Entrega das apostilas e material pedagógico aos integrantes do “Projeto de Inclusão
Social Conviver - com amor tudo se transforma” em Senador José Bento

Inclusão Social é direito de todos e dever de toda sociedade, mesmo neste difícil
momento em que estamos vivendo.

O nosso trabalho continua! Se Deus quiser, tudo passará e retornaremos com os
atendimentos e oficinas normalmente na sede do CRAS.

Estamos fazendo visitas na zona rural e urbana para a entrega das apostilas e
material pedagógico aos integrantes do “Projeto de Inclusão Social Conviver - com
amor tudo se transforma”, onde são atendidos mais de 10 pessoas com necessidades
especiais.

“Nossos agradecimento ao Prefeito Fernando Fernandes, a gestora Renata
Fernandes e toda equipe técnica do CRAS”, diz a equipe responsável pelos
trabalhos.

Senador José Bento recebe 200
mil reais de emenda parlamentar

para comprar Trator Agrícola

O município de Senador  José
Bento foi contemplado com uma
verba no valor de 200 mil reais para
a aquisição de um Trator Agrícola.

“Queremos agradecer o Deputado
Newton  Cardoso  F i lho  pe la  a

emenda  des t inada  ao  nosso
município. Este trator agrícola será
muito útil para nossa população.
Fica aqui registrado o nosso muito
obrigado”, diz o prefeito Fernando
Fernandes.

Amigo Nagib
Homenagem póstuma

Morrer todos iremos, morrer numa
pandemia, é uma sina de poucos, mas
desígnios dos Céus e do Senhor.

Agora são 11h da manhã, desta
quinta-feira, e EU estou trancado em
casa, coisas da atualidade, e vi o seu
cortejo subir lentamente para o nosso
Campo Sagrado, sem poder fazer nada,
mas moído de tristezas e lamentações.
Há tempos o amigo Nagib estava
enfermo, recordo-me de vê-lo no
aniversário de seu sobrinho, lá embaixo
na festa. Estava chegando alegre e
sorrindo, e exclamando que Ele, Nagib,
não podia jamais faltar. São estas minhas
lembranças da sua pessoa. Timoneiro da
Dinastia Zote/Dª Maria, dos Turcos de
Congonhal que fazem parte ativa das
muitas histórias de nossas vidas.

Sua família Nagib, foi e será sempre
um exemplo de união, amor e
contemplação. Você é uns 8 ou 10 anos
mais velho que minha pessoa, mas nada
disto impediu que você sempre me
dispensasse sua amizade e apreços
sinceros e leais.

Boiadeiro Elegante dos olhos azuis,

difíceis de serem encontrados, chefe de
família amoroso e ardente, filhos e filhas
amigos e orgulhosos do Clã Nagib.

Foi m homem valente e corajoso nos
sentidos mais amplos das palavras,
gostava de trabalhar, cuidar da família, e
de estar entre amigos verdadeiros.

Fomos UDENISTAS, tempos do “tio
prefeito” em 1958, e caminhamos muitos
anos na ARENA, PFL e demais
momentos inesquecíveis.

Gostava de um Cavalo Bonito, onde
com seu chapéu Ramenzoni Branco,
exibia simpatia e elegância.

Mas, NAGIB, tudo passa, e os anos
da vida, nos levam a ficarmos cansados
e consumidos pelo tempo, e chega a
todos a hora das partidas inevitáveis.

Importante É, partir com missão
cumprida, com dignidade e sublitudes
Saudáveis, e deixar boas lembranças e
muitas saudades.

Descanse em PAZ, meu AMIGO.

Seu amigo Rogério
 Ramirez de Medeiros.
Borda da Mata - MG

Material distribuído pelo CRAS

ANUNCIE NO TRIBUNAPOPULAR
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Mais de dois milhões e meio de reais são investidos para calçar
estrada que liga Tocos do Moji ao Distrito Sertão da Bernardina

O município de Tocos do Moji, desde
sua fundação, há 23 anos tem sido
exemplo para todo Estado, de como zelar
pelo dinheiro público. O município tem
vários índices elevados em qualidade de
vida em diversos quesitos como Saúde,
Educação, Turismo, Esporte, entre
outros, mas também nunca deixou de se
destacar na parte de infraestrutura. Logo
no início, muitas ruas foram calçadas no
município, com grande destaque para a
Avenida de entrada na cidade que na
época ficou em meio de milhão de reais.

Depois disso, a Prefeitura também

continuou com os investimentos tanto
na zona urbana quanto rural e diversas
praças em vários bairros receberam
calçamento, sem contar estradas
também, como exemplo, a do bairro Barro
Branco, entre outras.

Depois dessas inúmeras obras,
também foi realizado um grande sonho
que era a dos moradores do Distrito dos
Fernandes, onde a Prefeitura, com muito
esforço conseguiu calçar a estrada que
liga o Distrito a sede do município.

E agora, para concluir e demonstrar,
que o esforço, a luta, as parcerias

políticas trazem resultado, a Prefeitura
acaba de entregar no final do mês de
junho a pavimentação que liga a cidade
ao Distrito Sertão da Bernardina.

 É uma extensão de cinco quilômetros,
onde foram colocados 35 mil metros
quadrados de piso intertravado, 10 mil
metros lineares de meio fio, 1.750  metros
cúbicos de areia, num investimento de
mais de dois milhões e quinhentos mil
reais, sendo que parte dos recursos
foram oriundos de verba parlamentar do
Deputado Federal Rodrigo de Castro e
do ex-Deputado Estadual Tiago Ulisses

e a  maior  parte  foram recursos
próprios do Município.

O Prefeito Toninho Rodrigues,
agradece imensamente os deputados
parceiros de Tocos do Moji e a
Câmara de Vereadores que sempre
tem apoiado a  adminis t ração
municipal.

“Estamos muito contente com
nossas parcerias e muito mais felizes
ainda é pela população deste querido
distrito, que parabenizamos por mais
esta grande conquista. Tudo isso é
feito com responsabilidade, zelo pelo

dinheiro público e vocês merecem.
Muito obrigado a todos. Embora não
estamos em momento de comemorar,
pela triste fase que o país atravessa
com essa  pandemia ,  mas
continuamos trabalhando, não só
para  cuidar  da  saúde  da  nossa
população, já que a vida vem sempre
em primeiro lugar, mas também para
podermos desfrutá-la, quando tudo
isso passar, se Deus quiser, com uma
boa qualidade. Muito obrigado a
todos e que Deus nos abençoe”
finaliza Toninho Rodrigues.
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Motocicleta com registro de furto/ roubo é
recuperada pela Polícia Militar na estrada do

Sertãozinho em Borda da Mata
No dia 12 de julho, a Polícia Militar durante patrulhamento rural pela estrada de

terra que liga Borda da Mata ao distrito do Sertãozinho, visualizou uma motocicleta
suspeita, a qual foi abordada e ao realizar consulta no sistema informatizado sobre
os dados da motocicleta Honda CG 150 Titan, foi constatado que possuía registro
de furto/roubo na cidade de Botelhos/MG. Diante da situação foi dada voz de
prisão ao condutor, pelo crime de receptação, sendo ele posteriormente encaminhado
à Delegacia de Polícia Civil para as providências decorrentes.

Tráfico de drogas no distrito do
Cervo em Borda da Mata

No dia 17 de julho, durante patrulhamento preventivo no distrito do Cervo, a
Polícia Militar visualizou dois indivíduos próximos a um bar, os quais demonstraram
nervosismo ao visualizar a viatura. Foi realizada a abordagem de ambos, sendo
localizado com primeiro suspeito 06  pedras semelhante ao crack e com o segundo
suspeito, menor de idade, foi localizado uma bucha semelhante a maconha. Foi
então dada voz de prisão e apreensão em flagrante, respectivamente, aos autores e
posteriormente encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar recupera motocicleta furtada no
bairro São Judas Tadeu em Borda da Mata

No dia 23 de julho, a Polícia Militar foi acionada via 190 pela vítima que relatou
que alguém não identificado havia furtado sua motocicleta, Honda CG 125 Titan,
que estava estacionada em frente a sua residência. Diante disso, a viatura deslocou
ao local do fato, sendo realizado levantamento de imagens das câmeras de segurança
próximas ao local, sendo observado que participaram do furto três autores, dois
deles conhecidos no meio policial. A Polícia Militar deslocou então até um sítio
localizado no Bairro rural Paiol do Campo, onde morava um dos suspeitos, e durante
varredura realizada pelos policiais militares no local, foi localizada uma motocicleta
em meio à mata nas proximidades, sendo constatado que se tratava da motocicleta
que foi furtada na cidade. A motocicleta foi removida ao pátio para acautelamento
e posterior restituição ao proprietário.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR EM BORDA DA MATA:
190 ou (35) 99829-1493

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNAAAAA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA

CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO
NO JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO

2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.
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Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 04/2020

“Altera a Lei nº. 1.611/2010, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração

direta, autárquica e fundacional do Município de Borda da Mata – MG”.

O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, no uso das 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 A Lei nº. 1.611, de 19 de março de 2010 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 126-A As férias poderão ser fracionadas, sendo facultado ao servidor, desde que no interesse da Administração,

a opção pelos períodos de fruição em:
I - 1 (um) período de 30 (trinta) dias ininterruptos;
II - 2 (dois) períodos fracionados de 15 (quinze) dias cada;
III - 1 (um) período de 20 (vinte) dias ininterruptos, com a indenização de 10 (dez) dias de abono pecuniário.
§ 1º É facultado, ao servidor converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário,

previsto no inciso III, deste artigo, desde que no interesse da Administração, devendo ser programado já no ato da
programação anual de férias ou ainda requerido até 30 (trinta) dias antes da data prevista para o início da fruição das
férias.

§ 2º O fracionamento de que trata o inciso II, deste artigo não se aplica nos casos de férias coletivas, ao servidor que
opera direta e permanentemente com “Raios X” ou com substâncias radioativas e/ou período de férias reduzido,
decorrente de faltas injustificadas ao trabalho.

§ 3º O fracionamento das férias deverá ser requerido pelo servidor junto ao órgão ao qual esteja lotado, sendo

analisado pela chefia imediata, que estabelecerá, em comum acordo, as datas de fruição, observado o interesse da

administração e, se deferido, constará, obrigatoriamente, os dois períodos de fruição na programação anual de

férias”.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 21 de fevereiro de 2020.

Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Torneio de embaixadinhas em Bom Repouso
anima os participantes durante Pandemia e
adulto vencedor chega a fazer quase 7000

O Departamento de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura de
Bom Repouso, para não ficar totalmente parado na questão
do esporte, por causa da pandemia,  tem procurado ser criativo
e realizar algum evento dentro do possível e um dos que foi
feito recentemente foi um torneio de embaixadinhas, onde as
pessoas faziam em casa e enviavam vídeos para o
Departamento.

Houve disputa em três categorias: Adulto; Infantil até 15
anos e Feminino. Houve premiação para os vencedores.

Na categoria adulto: Leandro,  6.860 embaixadinhas foi o
grande vencedor. Já na Categoria até 15 anos, João Vitor fez
519 embaixadinhas e venceu e na Categoria feminina, Tâmires
com 150 embaixadinhas levou o prêmio.

“Gostaria de agradecer a todos os participantes e parabenizar
os ganhadores” diz Talita Bertolacini,  responsável pelo
Departamento de Esportes e acrescenta “Logo voltaremos aos
campeonatos”. 

Entrega da premiação aos vencedores

Circuito Serras Verdes do Sul de Minas lança
Manual de Boas Práticas para um Turismo Seguro

O Circuito Serras
Verdes do Sul de Minas,
o qual, Bom Repouso e

Tocos do Moji
participam lançou o

Manual de Boas Práticas
para um Turismo

Seguro. “É a nossa
contribuição para a

retomada do turismo
consciente, sustentável
e seguro no momento

oportuno.”
O LINK, do manual é

https://
serrasverdes.com.br/

manual-de-boas-
praticas/

Acesse e conheça o
manual.

As conquistas vêm com um trabalho
competente visando sempre o bem da
população e de nossa cidade.

Iniciei o ano de 2017 no Departamento
de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura e
conquistei ao longo desses três anos e
meio muitos parceiros e também muitas
metas foram cumpridas.

Iniciei com a nota de 0,80 no
Departamento de Cultura ( Patrimônio
Cultural) e esse mês recebi de minha
grande amiga e colega de trabalho Maria
Angélica Ribeiro Borges a nota

Departamento de Turismo, Esporte,
Lazer e Cultura em Bom Repouso

definitiva do ano de 2019 que está em
9,30.

Formamos uma bela equipe. Há muito
que se fazer ainda, mas já me dou por
realizada até aqui.

Que eu possa ainda contribuir muito
para nossa cidade e muito obrigado a
todos que confiaram e confiam em meu
trabalho.

Talita Bertolacini
Departamento de Turismo,
 Esporte, Lazer e Cultura

Bom Repouso

Praça do Bairro Bentos em Bom
Repouso ganha nova pintura

A Prefeitura de Bom
Repouso concluiu  a pintura
da Praça dos Bentos em
parceria com Departamento
do Turismo e comunidade dos
Bentos(Breno Eduardo)

“Que os adultos ajudem a
cuidar daquilo que uma
criança se disponibilizou a
fazer. Obrigada Breno.

Nossos agradecimentos
pois a união sempre será a
melhor solução”, diz Talita
Bertolacini, responsável pelo
Departamento de Turismo.

Praça do

Bairro

Bentos

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

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

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.
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Escola Municipal Manoel Rodrigues
Machado realiza atividades a distância

Por meio do Projeto Ensino em Casa, a
Escola Municipal Manoel Rodrigues
Machado, de forma divertida e
entusiasmada, mostra um pouco do que
está sendo feito pelos alunos do Ensino
Fundamental e apresenta também a
rotina das Famílias e Professores no
período de aulas não presenciais.

Exaltando a seriedade e compromisso
dos profissionais da educação,
reafirmamos a importância do vínculo
escolar e o envolvimento da família no
ensino.

Primordial no Projeto é a dedicação
dos profissionais e famílias, unidos pelo
mesmo ideal, priorizando a saúde e o bem
estar de nossos queridos estudantes,

professores, servidores, pais e
familiares.

Queremos agradecer, infinitamente, a
todos que estão engajados no projeto,
exclusivamente às famílias e Educadores
que se entregam de forma surpreendente
aos trabalhos motivando nossos
pequenos a prosseguir. Agradecemos a
todos servidores não docentes,
motoristas, secretárias, auxiliares,
equipe pedagógica e administrativa pelo
efetivo trabalho que desempenham,
favorecendo significativamente para os
bons resultados alcançados.

Destacam-se as parcerias, Sistema de
Ensino Aprende Brasil da Editora
Positivo, pela oferta do Livro Didático

integrado completamente de acordo com a
Base Nacional Comum Curricular, pelas
capacitações, conferências e suporte
pedagógico no desenvolvimento dos
trabalhos à distância. Ainda, à Hetikos
Soluções Educacionais, decisiva no
desenvolvimento do Projeto.

Na ocasião requer que estejamos ainda mais
unidos e perseverantes, trabalhando para o
bem comum, com Fé em Deus e entusiasmo,
para num futuro não distante rescrevermos
nossa história de superação e conquista.

 “A nossa maior glória não reside no fato

de nunca cairmos, mas sim em levantarmo-

nos sempre depois de cada queda”. Oliver

Goldsmith

Equipe Escolar.
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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.

Decretos preveem medidas de
prevenção em celebrações religiosas
e funerais em Borda da Mata

Após reunião do Comitê local de
Enfrentamento à Covid-19 em Borda da
Mata, a Prefeitura publicou dois
decretos, prevendo mais medidas de
prevenção ao coronavírus em
celebrações religiosos, velórios e
serviços funerais. As ações reforçam os
protocolos sanitários já existentes em
ambos os casos, conforme o programa
‘Minas Consciente’, do governo do
Estado, ao qual o município aderiu em
maio. 

As medidas integram mais uma série
de ações adotadas na cidade a fim de
proteger a saúde dos moradores diante
do avanço da Covid-19 no interior. Elas
estão previstas nos decretos 4.330 e
4.331 de 13 de julho de 2020. 

O decreto 4.330 trata das medidas de
prevenção para as celebrações
religiosos, que devem obedecer aos
seguintes protocolos sanitários: 

- A lotação de igrejas, templos e cultos
não devem exceder a 30% de sua
capacidade total. 

- É preciso observar ainda o
distanciamento mínimo de dois metros
entre as pessoas. 

- As celebrações religiosas não podem
durar mais de 60 minutos e o intervalo
entre o término de uma e início da
próxima celebração, em um mesmo local,
não pode ser inferior a duas horas. 

- As celebrações podem ocorrer a partir
das 7h e devem ser encerradas até às
20h. A exceção se aplica apenas ao
atendimento individual efetuado pelos
líderes religiosos e/ou orientadores. 

- Igrejas e templos devem
disponibilizar álcool em gel ou produtos
desinfetantes com capacidade
semelhante ou superior, na entrada do
estabelecimento. O fiel deve
obrigatoriamente fazer uso da solução. 

- Providenciar avisos, a serem afixados
em local de fácil visualização,
recomendando que pessoas maiores de
60 anos, grávidas, crianças menores de
12 anos e portadores de comorbidades
não ingressem no local, ressalvado o
atendimento individual pelos
respectivos líderes religiosos e/ou
orientadores. 

Já o decreto 4.331 trata dos velórios e
serviços funerais, que devem observar

os seguintes cuidados: 
- Ficam proibidos velórios em

residências; 
- Os velórios de pessoas não

qualificadas com suspeita de Covid-19
devem: 

- Ter a presença de no máximo 15
pessoas da família e duração de, no
máximo, três horas.

- caso não seja possível o
sepultamento no mesmo dia do
falecimento, recomenda-se o fechamento
da funerária no período noturno.

- Os responsáveis pela organização e
realização da cerimônia de velório
deverão providenciar avisos, a serem
afixados em local de fácil visualização,
recomendando que pessoas maiores de
60 anos, grávidas, crianças menores de
12 anos e portadores de morbidades não
ingressem no local. 

- O responsável pelo serviço
funerário deve disponibilizar no local
da cerimônia: água, sabonete líquido,
papel toalha e álcool em gel 70% para a
higienização das mãos.

 - As urnas funerárias deverão ser
higienizadas com álcool líquido a 70%
antes de serem levadas para as
cerimônias de velório. 

- Os responsáveis pelo serviço
funerário deverão tomar todas as
medidas conforme orientações
normativas expedidas pelas autoridades
sanitárias.

 - No caso de óbito de pessoas com
diagnóstico confirmado ou suspeito de
COVID-19, os corpos deverão ser
embalados em sacos de óbito,
colocados em urnas lacradas, que não
devem ser abertas em nenhuma
hipótese, e seguir diretamente para o
sepultamento, sem a realização de
cerimônia de velório e sem público
presente no cemitério, podendo ser
acompanhado por apenas um familiar
ou  representante da família. 

- Todos aqueles que forem manusear
os corpos de pessoas suspeitas ou
confirmadas de contaminação pela
COVID-19 devem estar equipados com
os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) indicados pelas normas
técnicas emitidas pelas autoridades
sanitárias responsáveis.

 

Alunos de Borda da Mata recebem kits de
saúde bucal junto com atividades da escola

Uma parceria entre a Saúde e a
Educação vai permitir que os alunos do
pré ao 5º  ano da Rede Municipal de
Borda da Mata recebam em casa um kit
de saúde bucal preparado pela equipe
de odontologia do município.

De acordo com coordenadora de
Saúde Bucal, Maysa Monteiro, “esse
material seria trabalhado nas escolas ao
longo do ano, pois é o trabalho de
prevenção que desenvolvemos. Os kits
são compostos por uma escova, uma
pasta e um fio dental. Nosso intuito ao
mandar esse material para casa é lembrar
as crianças de, mesmo em casa, manter
o hábito da higiene bucal”.

A secretária de saúde Rosaly Esther
explica que mesmo com o foco da
Secretaria no combate ao coronavírus e
atendimento aos pacientes com
sintomas suspeitos e confirmados da
Covid-19, “os serviços de saúde
continuam, seguindo os protocolos de
segurança e adaptados à realidade atual,
mas os profissionais permanecem em

plena atividade.”
São mais de mil alunos que receberam

no dia 10 de julho, junto com as
atividades semanais da escola os itens
de higiene. E junto com o kit vai também
um exercício que tem o objetivo de aliar
diversão e compromisso.

Conforme explica a diretora do

Departamento de Educação, Maria
Leonice Santos, “as atividades remotas
têm tido um resultado muito satisfatório
e nós agradecemos a preparação desse
material feito com tanto carinho, pois
mesmo com a pandemia as crianças
continuam assistidas e recebendo
orientações de saúde bucal.”

IPTU 2020 de Borda da Mata tem vencimento
prorrogado para segundo semestre e

os Carnês são entregues pelos Correios
Este ano, o IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano) de Borda da Mata
está com o vencimento para a partir do
mês de agosto. A prorrogação do prazo
se deu por conta da pandemia do
coronavírus.

A parcela única com 10% de desconto
deve ser paga em 21 de agosto. Quem
preferir dividir o valor em três parcelas,
as datas são 21 de agosto, 21 de

setembro e 21 de outubro. O pagamento
pode ser realizado em qualquer agência
bancária.

Os Correios iniciaram a entrega no mês
de julho. Quem ainda não recebeu o
carnê, pode procurar na agência dos
Correios ou retirar segunda via na
Prefeitura.

Os recursos arrecadados com o IPTU
compõem os recursos próprios da

Prefeitura e são destinados ao
pagamento do salário dos servidores, a
manutenção de unidades de saúde,
escolas, estradas, obras, limpeza
pública, entre outros serviços que têm
o objetivo de levar qualidade de vida
aos bordamatenses.  

Atendimento Prefeitura
Setor de Arrecadação, Fiscalização e

Atendimento ao Público: 10h às 15h.
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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

Cemitério de Borda da
Mata é fechado para visitas
por tempo indeterminado

O Departamento Municipal de Obras de Borda da Mata optou por fechar o
cemitério para visitas. O local foi fechado no dia 20/07, como mais uma medida de
proteção por conta da pandemia do coronavírus.

Polícia Militar e Secretaria de Saúde de Borda da Mata
realizam ações preventivas de combate ao Coronavírus

A Polícia Militar e a Secretaria
municipal de Saúde de Borda da Mata,
realizaram no dia 13 de julho, uma
operação preventiva de combate ao
coronavírus. As abordagens educativas
tiveram o objetivo de mobilizar as
pessoas para que possam utilizar o
comércio com segurança; além disso,
para que os comerciantes e bancários
auxiliem no combate à pandemia no que
se refere à orientação aos clientes sobre
a importância da utilização de máscaras,
sobre as restrições de aglomeração e
higienização das mãos.

Prefeitura de Borda da Mata
detalha protocolo para medição

de temperatura em
estabelecimentos comerciais
Medição é obrigatória para supermercados e

recomendada para os demais estabelecimentos

Desde 22 de julho, parte dos
estabelecimentos comerciais de Borda
da Mata passam a medir a temperatura
de quem ingressar em seus ambientes.
A medida está prevista no Decreto 4.336,
publicado ontem pelo município. No dia
21 de julho, 21, um novo decreto (4.337/
2020) detalha como a medição deverá ser
feita. 

De acordo com o documento, ela deve
ser feita com termômetros de testa,
capazes de aferir a temperatura a partir
de infravermelho, sem a necessidade de
contato físico. A ação é obrigatória para

supermercados e recomendada para os
demais estabelecimentos. 

Se na medição for constatada
temperatura igual ou superior a 37,8º, a
entrada da pessoa no estabelecimento
deve ser vedada, seguida da orientação
de que ela procure a Unidade Básica de
Saúde (UBS) mais próxima de sua casa.

Um colaborador deve ser destacado
para fazer a medição da temperatura e
controlar o fluxo e acesso de pessoas
ao estabelecimento, cuja ocupação não
pode exceder a uma pessoa a cada dois
metros quadrados.


