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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Atualizado dia -23/07
Doses recebidas - 13.589
1ª dose aplicada - 9.785
2ª dose aplicada -3.190

Dose única - 264
Bom Repouso

Atualizado dia - 23/07
Doses recebidas - 6.211
1ª dose aplicada - 4.477
2ª dose aplicada - 1.552

Dose única - 44
Tocos do Moji

Atualizado dia - 23/07
Doses recebidas - 3.360
1ª dose aplicada - 2.364
2ª dose aplicada - 857

Dose única - 68
Senador José Bento

Atualizado dia - 23/07
Doses recebidas - 1.539
1ª dose aplicada - 938
2ª dose aplicada - 408

Dose única - 37

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR  no dia: 27/07/2021

Parque Municipal de Bom Repouso ganha duas
Fontes de Água para melhorar ainda mais o local

As Fontes no Parque Municipal de Bom Repouso

Trecho de 400 metros na
estrada Borda da Mata/Cervo
terá problema muito antigo
resolvido pela Prefeitura
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Manutenção da estrada do Distrito do Cervo

Campo de futebol de
S e n a d o r  J o s é  B e n t o
segue sendo revitalizado

Poço Artesiano do bairro
Barro Branco  em Tocos
do Moji recebe manutenção
e a Bomba é substituída
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Poço no Barro Branco
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Revitalização do campo de futebol
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Grupo de pessoas de Borda
da Mata funda Associação
UAI CUP no mês de junho
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Borda da Mata

pede a
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para não
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no período da

estiagem e evitar
medidas mais
duras quanto
ao consumo

desnecessário
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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

O tão celebrado segundo domingo
de agosto – Dia dos Pais

No dia oito do próximo mês, será
comemorado o Dia do Pais, como forma
de homenageá-los. Eles são figuras
sumamente importantes  na criação de
seus filhos, ensinando os valores da
família, acompanhando o crescimento e
se dedicando para sempre vê-los felizes
e sendo boas pessoas.

O surgimento da data comemorativa
foi nos Estados Unidos, bem como a
sugestão foi de Sonora Dodd, artista e
escritora que morava no Estado de
Washington, para homenagear seu pai,
que foi um veterano da Guerra Civil
americana, e também foi um grande herói.
Este homem que propiciou o surgimento
da data teve que criar seus seis filhos
sozinho, depois que sua esposa morreu
após dar a luz. Assim que Sonora teve
seu primeiro filho, e viu o quão
desafiadora havia sido a missão de seu
pai, veio a inspiração para a criação da
data.

Assim, em 1953, a data começou a ser
comemorada no Brasil. A  ideia de
incorporação foi de Sylvio Bhering,
jornalista do Jornal “O Globo”. Nos
EUA, o dia de comemoração não era em
agosto, porém, aproveitando o dia de
São Joaquim, pai de Nossa Senhora e

avô de Jesus Cristo, a data foi colocada
em 16 de agosto, a fim de ter mais
anúncios publicitários neste dia. Apesar
de ser um dia próprio, em alguns anos a
data poderia cair em algum dia útil,
portanto, passou a ser celebrado o Dia
dos Pais no segundo domingo do mês,
para sempre possibilitar a festividade no
final de semana.

Há que se considerar, ademais, que a
data, além de uma celebração, pode ser
um momento de reflexão e
conscientização. Isto porque, dados do
Conselho Nacional de Justiça(CNJ)
mostram que 5,5 milhões de filhos são
abandonados pelos pais. Nesse âmbito,
observa-se que  assumir a paternidade
vai muito além de uma demonstração de
amor, pois  é uma responsabilidade e a
representação dela em uma data
comemorativa, apesar de não
necessariamente incutir o amor paterno
em todos os pais, de certa forma
parabeniza aqueles que são afetivos para
com seus filhos e os acompanham de
perto.

Parabéns a todos os Pais!!!

Júlia Toledo
Borda da Mata

Prefeito de Tocos do Moji
toma primeira dose da

Vacina contra a Covid-19

No dia 21 de julho, o Prefeito de Tocos
do Moji, Givanildo José da
Silva(Nidão), tomou a primeira dose da
Vacina contra a Covid-19 e fez questão
de ressaltar a importância da vacinação
e deixar um recado para a população de
seu município:

“Finalmente chegou o momento de
tomar a minha primeira dose da vacina
contra a Covid-19.  Agradeço a todos
os funcionários do Serviço de Saúde
pelo empenho no enfrentamento à
pandemia e o cumprimento rigoroso das
orientações para a distribuição das
doses para a população. A vacinação é
uma parte muito importante no
processo de combate ao Coronavírus.
Não deixe de se vacinar.  Fique atento
às datas e horários de vacinação para a

sua idade e não se esqueça de
comparecer ao Posto de Saúde para
tomar a segunda dose quando for a sua
vez, pois ela garante a sua imunização
completa.

A procura pela vacina tem se
mostrado exemplar em nosso município,
por isso, parabenizo toda a população
que já se vacinou e está contribuindo
com o enfrentamento à pandemia.

Mas não podemos de nos esquecer
que mesmo vacinados ainda devemos
tomar os cuidados e seguir os
protocolos e orientações para evitar o
contágio por Coronavírus. Se cada um
fizer a sua parte poderemos voltar ao
normal o mais rápido possível. Um
abraço a todos e que Deus nos abençoe
sempre.”

“Confiantes na ação Divina e no empenho da Ciência,
temos a convicção de que o retorno presencial se

aproxima. Solicitamos o máximo apoio e dedicação
das famílias, para um retorno seguro e consciente.”
Rede Municipal de Educação de Tocos do Moji

Escolas Municipais de Tocos do Moji

Poço Artesiano do bairro Barro Branco  em Tocos
do Moji recebe manutenção e a Bomba é substituída

O ano de 2021 tem sido um dos mais
secos e frios dos últimos anos. A falta
de água é eminente em muitos lugares.
A Prefeitura de Tocos do Moji para
poder continuar fornecendo água de
qualidade aos moradores do bairro Barro
Branco, na zona rural do município, fez
uma manutenção do Poço Artesiano que
fornece água para os moradores daquela
localidade.

O Poço foi encamisado e revestido
para que a água  seja  melhor filtrada e
chegue com mais qualidade ainda nas
residências. Além dessas melhorias, a
Bomba também foi trocada, dando
segurança para que as pessoas fiquem
tranquilas, sabendo que ela chegará as
suas torneiras.

Poço Artesiano no

Bairro Barro Branco

“A importância da vacinação não está somente na proteção individual, mas

porque ela evita a propagação em massa de doenças

que podem levar à morte ou a sequelas graves”

(José Augusto Alves de Britto, IFF/ Fiocruz)
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Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

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

Prefeitura de Borda da Mata
pede a colaboração do povo
para não desperdiçar água no
período da estiagem e evitar
medidas mais duras quanto
ao consumo desnecessário

A Prefeitura de Borda da Mata faz um
apelo para a população sobre a
importância do uso consciente de água,
com o objetivo de evitar o
desabastecimento devido à estiagem.

São muitos flagrantes de desperdício.
“Precisamos da colaboração de toda

população para que faça o uso
consciente da água e para que não venha
a faltar é necessário economizar.
Moradores de diversos bairros,
principalmente dos distritos Cervo e
Sertãozinho, relatam flagrantes de
pessoas utilizando mangueiras para
lavar quintais, calçadas, carros etc. Para
que medidas mais duras quanto ao
desperdício não sejam necessárias,
pedimos para que a população siga as
dicas de consumo e economize água”,
pede a Secretaria de Obras.

As principais dicas são:

- Cheque vazamentos em canos e não
deixe torneiras pingando. Cerca de 50
litros de água por dia podem ser
desperdiçados por um simples
gotejamento.

- Em vez de mangueira, use vassoura
e balde para lavar pátios e quintais. Uma
mangueira aberta libera cerca de 560
litros de água.

- Reaproveite a água de sua máquina
de lavar para lavar a calçada.

- Não tome banhos demorados. Uma
ducha de 15 minutos consome 135 litros
de água.

- Feche a torneira quando estiver
escovando os dentes ou fazendo a
barba. Uma torneira aberta por 15
minutos desperdiça 80 litros de água.

CRAS de Borda da Mata define as
datas dos serviços itinerantes nos

Distritos do Cervo e do Sertãozinho
O CRAS Sebastiana Marques de

Borda da Mata informa sobre o
calendário de atendimento do CRAS
itinerante nos Distritos do Cervo
(Barracão da Igreja) e Sertãozinho
(Associação dos Moradores). Serão
realizados os seguintes serviços:
Atualização  de Cadastro Único,
Cadastros novos, Requerimento para

Programa “Amanhecer Pão e Leite” e
Atendimento com o Assistente Social.

Confira as datas: Sertãozinho: Agosto
– 23; Setembro – 20; Outubro – 18;
Novembro – 22; Dezembro – 13.

Cervo: Agosto – 24; Setembro – 21;
Outubro – 19; Novembro – 23; Dezembro
– 14.

Horário: Das 13h30 às 16h30.

Prefeitura de Borda da Mata finaliza
as Obras de Calçamento da Rua Antônio
Marques da Silva do Bairro Santa Cruz

A Prefeitura de Borda da Mata
finalizou as Obras de Calçamento da Rua
Antônio Marques da Silva do Bairro
Santa Cruz.

A largura da rua era para ser sete
metros, no entanto o trecho não possuía
a largura de sete e vinha sendo
executado o calçamento em uma largura
de 4,48m.

A atual administração, em janeiro,
verificou a falha e imediatamente
trabalhou para solucionar o problema  e
fazer o calçamento de forma correta.

Assim sanada a irregularidade,
ampliou-se a largura da via para sete
metros e deu continuidade a obra de
calçamento.

No dia 13 de julho, o Prefeito Afonso,

o vice Celinho e o Chefe de Jefferson
do Nascimento estiveram visitando a
obra, quando mostraram, através de
vídeo, publicado no facebook da
Prefeitura, como ficou a obra e o Chefe
de Gabinete, Jefferson aproveitou para
agradecer a família do Dinho Jordão
que cedeu o terreno para
desapropriação.

Manutenção da Iluminação Pública de Borda da Mata

Sua rua tem algum poste com lâmpada
queimada?

Existem objetos presos na fiação?
Estes ou quaisquer outros problemas

relacionados com a iluminação pública, você
pode ligar para o telefone 3445-4902 e agendar
a manutenção, ou ir até a Prefeitura para
cadastrar um protocolo.

A manutenção da iluminação pública é
executada a cada 15 dias pela empresa
contratada.

Não fique no escuro, agende sua manutenção!

Trecho de 400 metros na estrada Borda da Mata/Cervo
terá problema muito antigo resolvido pela Prefeitura

Um trecho, de
aproximadamente
400m, da estrada que
liga Borda da Mata ao
Distrito do Cervo,
localizado próximo ao
bairro Bogari, está
recebendo os
devidos reparos para
que problemas
antigos que
causavam muitos transtornos aos seus usuários sejam corrigidos. O local
conta com solo muito arenoso que na época de chuvas fica intransitável.
As correções constam de rebaixamento da estrada em até 1,5m para remover
parte desse solo arenoso. Depois será aplicada uma camada de seixo
rolado ( rachão ) de 40cm e mais camadas de cascalhos de base e sub-
base. Posteriormente será feita uma imprimação nessa área que ficará
pronta para receber um futuro calçamento, além de toda parte de drenagem
de águas. “Pedimos a colaboração e os cuidados redobrados dos
motoristas que, ao transitarem por este trecho, mantenham  velocidade
baixa, cerca de 30 Km/h, para sua própria segurança e também para
segurança dos trabalhadores. A Secretaria de Obras sempre empenhada na realização de melhorias para toda a população”, diz
o Prefeito Afonso Raimundo de Souza.

Resultado do 1º Concurso de Fotografia
“Bom Repouso de todos os Ângulos”

1º Lugar : Pedreira dos Marques com 253 curtidas -
Fotógrafo: André Cotrin - Premiação: 1 troféu + 1

Jantar na Pizzaria La Roma

2º Lugar: Beija flor e os morangos situada no Bairro “Boa
Vereda” com 202 curtidas - Fotógrafa: Luciana Garcia Pereira

Premiação: 1 Troféu + 1 bolo de chocolate acompanhado
de 1 chocolate quente da Padaria Delícias da Lili

3º Lugar: Cachoeira da Saudade situada no Bairro
Campestre com 133 curtidas - Fotógrafa: Anna Clara
Moreira Pereira -Premiação: 1 troféu + 1 vale na Milk

Shake Mix- Nathy

4º Lugar: Imagem de Nossa Senhora das Graças-
Cartão Postal de Bom Repouso-MG com 113 curtidas

Fotógrafo: Marcelo Ricardi Brandão
Premiação: 1 Troféu + 1 vale ( a escolha) na

Sorveteria Up – Taty

Obs.:
Foram

escolhidas
as fotos

mais
curtidas de

cada
fotógrafo.

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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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
Colaborador: CaCaCaCaCabo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Felipeelipeelipeelipeelipe

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
DA POLÍCIA MILITAR EM  BORDA

DA MATA: 190 ou (35) 9-9829-1493
Trator é furtado de propriedade rural no bairro Serrinha

No dia 12 de julho, segunda-feira, por volta das 09h, no bairro Serrinha, a PM foi
acionada via 190 a comparecer num sítio, onde a vítima relatou que no dia 09/07/21
- sexta-feira, por volta das 17h, havia encerrado o seu trabalho no sítio e deixado o
seu trator agrícola marca New Holland, modelo TL-75, cor azul, com o arado acoplado,
da marca Tatu, com 03 discos reversíveis na cor vermelha, em frente à casa do sítio,
e posteriormente foi embora da propriedade e trancou as duas porteiras com correntes
e cadeados.

Ao retornar ao local no dia 12/07/21 - segunda-feira - constatou que indivíduos
não identificados arrombaram os cadeados das duas porteiras e furtaram o seu
trator com arado acoplado.

Diante disso, a Polícia Militar coletou todas as informações pertinentes ao fato, e
repassou o fato às cidades circunvizinhas, e também à Polícia Civil para a devida
investigação do crime.

Infrator furta câmera de monitoramento
de residência no centro de Borda da Mata

No dia 15 de julho, quinta-feira, por volta das 14h40, a PM foi acionada via 190 a
comparecer a Rua Eduardo Amaral, Centro, onde a vítima relatou que na madrugada
do mesmo dia, por volta da meia-noite, um indivíduo magro e alto, trajando blusa de
moletom com capuz e calça, cor cinza, furtou uma das câmeras de monitoramento da
residência, e que foi possível obter imagens do autor. Segundo a vítima, nas imagens
obtidas foi possível visualizar o autor subtraindo a câmera, o qual utilizou a alça de
uma caixinha de som que ele trazia consigo para laçar a câmera e puxá-la. O autor
evadiu do local logo em seguida.

Na mesma data e horário próximo, na Rua Honório Borges, um indivíduo com as
mesmas características tentou furtar a câmera de monitoramento de outra residência.
As informações a respeito do crime foram registradas e encaminhadas à Polícia
Civil, para investigação e responsabilização do autor.
Infratores furtam lojas de Borda da Mata às margens da MG 290
No dia 19 de julho, segunda-feira, por volta das 09h, no bairro Santa Terezinha, a

PM foi acionada via 190 a comparecer em um estabelecimento comercial na Rua
José Pinto de Freitas - Santa Terezinha, onde a vítima relatou que durante a
madrugada, por volta das 2h10, indivíduos não identificados, utilizando de
instrumento conhecido como “chave mixa” entraram no interior da loja e furtaram
do caixa aproximadamente R$ 190,00, diversos produtos, pijamas e lingeries. Na
mesma data, por volta das 03h, os mesmos infratores entraram em outra loja localizada
na Avenida Magalhães Pinto - Santa Terezinha. A proprietária relatou que por volta
das 07h chegou a seu estabelecimento comercial e entrou pela porta lateral da loja,
e ao entrar no escritório deparou-se com as gavetas reviradas, mercadorias no chão
e constatou que foram furtados dois aparelhos celulares, sendo um Samsung Galaxy
J7 cor preta e um Xiaomi Mi 8 Lite, cor preta, uma bicicleta de cor laranja e a quantia
aproximada de R$ 450,00. Afirma ainda que quando fechou a loja no dia 18/07/2021,
por volta das 17h, trancou a porta de entrada da loja e no dia 19/07/21 verificou que
a porta de entrada estava destrancada, sem sinais de arrombamento, que
provavelmente os infratores abriram a porta utilizando de chave mixa.

Todas as informações e imagens foram colhidas e registradas, para posterior
investigação por parte da Polícia Civil.
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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

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21/2021

“Altera e acrescenta dispositivos a Lei Municipal nº. 1.652/2010 e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda

da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o inciso I do art. 2º da Lei 1652/2010 que passará a ter a seguinte redação:
I – Concessão de direito real de uso de imóvel necessário à implantação ou ampliação de unidade industrial, comercial

ou de serviços, quando se tratar de hipótese de aproveitamento econômico de interesse Municipal.
Art. 2º. Altera os incisos I, II e III do art. 3º da Lei 1.652/2010 que passará a ter a seguinte redação:
I – Apresentar os projetos completos referentes à implantação ou ampliação da empresa no município;
II – no caso de implantação, iniciar suas atividades econômicas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data

da aprovação dos respectivos projetos de construção junto ao Grupo Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF, salvo os
casos em que, comprovadamente, fique constatada  a impossibilidade de início de suas atividades, em virtude da
complexidade das obras de construção civil ou da dificuldade encontrada na obtenção de autorização dos órgãos
governamentais para o seu funcionamento;

III – admitir, preferencialmente, trabalhadores residentes e domiciliados no município de Borda da Mata (MG).

Art. 3º. Acrescenta o inciso X no art. 3º da Lei nº. 1.652/2010:
X – no caso de ampliação, cumprirá a empresa no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da aprovação dos

projetos junto Grupo Executivo de Incentivos Fiscais – GEIF, implementar as obras ou melhorias previstas, salvo os casos
em que, comprovadamente, fique constatada  a impossibilidade, em virtude da complexidade das obras de construção civil
ou da dificuldade encontrada na obtenção de autorização dos órgãos governamentais para o seu funcionamento;

Art. 4º. Altera a composição do Grupo de Incentivos Fiscais – GEIF prevista no art. 5º da Lei 1.652/2010:
I - 01 (um) Representante do Gabinete do Prefeito
II - 01 (um) Representante do Departamento de Finanças e Tesouraria
III - 01 (um) Representante da Administração em Geral
IV - 01 (um) Representante da Assessoria Jurídica
V - 01 (um) Representante do Departamento de Obras
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 13 de abril de 2021.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra

Presidente

Irma Borges dos Santos

Vice-Presidente

Luiz Carlos da Silva

Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 23/2021

“Dispõe sobre o piso salarial para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município
de Borda da Mata (MG), e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Borda
da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Estabelece piso salarial para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate às Endemias -
ACE do Município de Borda da Mata (MG) para o exercício de 2021, no valor de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta
reais), conforme estabelecido no inciso III do art. 9º-A com redação dada pela Lei Federal nº 13.708 de 14 de agosto de 2018.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento retroativo a 1º de janeiro de 2021.
Art. 3º - Para fazer jus ao recebimento do piso salarial os Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate

às Endemias - ACE deverão cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 1º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei será

integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de
combate a endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação,
e assegurará aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias participação nas atividades de
planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.

§ 2º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias receberão remuneração paritária.
§ 3º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias do Município submetem-se ao Regime

Jurídico Estatutário.
Art. 4º Na execução desta Lei observar-se-ão as disposições da Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 e suas

alterações posteriores.
Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação
Borda da Mata/MG, 18 de maio de 2021.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra

Presidente

Irma Borges dos Santos

Vice-Presidente

Luiz Carlos da Silva

Secretário

Grupo de pessoas de Borda da Mata funda Associação UAI CUP no mês de junho

No dia 19 de junho foi fundada em
Borda da Mata, a UAI CUP que surgiu
na conversas entre amigos que são
apaixonados pelo esporte e dança de
maneira geral.

A UAI CUP é uma entidade sem fins
lucrativos, cujo objetivo essencial é a
promoção de eventos e pratica
esportivas para pessoas de ambos os
sexos a partir dos 6 anos de idade

abraçando crianças, adolescentes,
adultos, idosos e pessoas especiais,
trabalhando a formação moral das
crianças e adolescentes, preparando-os
para a vida acima de tudo e inclusão
social através do esporte e dança.

Tudo isso, sem prejudicar o horário
dedicado ao ensino escolar. Estar
estudando é um requisito indispensável
ao ingresso e permanência das crianças
e adolescentes no projeto.

Justificativa do Projeto
Esportes  têm como objetivos:

identificar, propor, organizar, discutir e
difundir informações sobre as condições
existentes e as possibilidades
comunitárias, assim como competições
municipais e intermunicipais.

Através do projeto irão promover

eventos esportivos nas mais diversas
idades Educando para a vida através do
esporte!

A prática de eventos esportivos visa
melhorar a motivação,  saúde e bem estar
das pessoas, aproximando as famílias.

O esporte tem a capacidade de
transformar pensamentos, educando
prazer.

Impactos Sociais
“Educando para a vida através do

esporte!”
Nos eventos esportivos, serão

montadas seleção para representar o
município.

Portanto este projeto terá uma
relevância social muito importante na
vida de muitas famílias, todos os
profissionais envolvidos concordam que

as ações realizadas promoverão o direito
à saúde, esporte e lazer a estas crianças,
adolescentes e idosos, contribuindo
muito na diminuição da vulnerabilidade
social das mesmas.

 Os integrantes da UAI CUP são: Luiz
Rafael dos Santos; Jonas Guilherme da
Rocha; João Felício da Silva; João
Batista Santos da Silva; Oliveira
Teodoro; Daniel Cogue de Souza;
Alessandra Souza Rodrigues; Benedito
Adriano Napoleão; Gabriele Rezende
Marques; Ana Cláudia Silva Santos;
Samuel Figueiredo; Joseli Brandão;
Valdivino Aparecido Oliveira Rosa;
Fellipe Lemes Paulino; Douglas Silva
Paes; Gilson Guedes; Márcio Antônio
Morais Cobra; Natalia Tainara Cândido
Caetano.

Secretaria de Educação de Bom
Repouso, Escolas Municipais e Cemei
realizam “Arraiá em Casa” para
relembrar as Festas Juninas Escolares

A Secretaria Municipal de Bom Repouso, juntamente com as Escolas Municipais
e Cemei  Maria José Brandão, festejaram  com seus profissionais e alunos o “Arraiá
em Casa”, uma vez que as aulas seguem remotas e assim podendo relembrar as
delícias das Festas Juninas Escolares.

Estamos localizados na
Rua Eduardo Amaral, 311

Centro - Borda da  Mata - MG.
FAÇA-NOS UMA VISITA E

CONFIRA NOSSOS PREÇOS!!!
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Secretaria Municipal de Cultura,
Lazer, Turismo e Esporte de Senador
José Bento cria Sala do Artesão

A Sala do Artesão de Senador José
Bento começa a receber  suas
primeiras peças. Jean e Giovani
Almeida sãos artesãos em madeira e
deixaram várias tábuas de carne para
expor e vender na nova Sede. “Venha
conhecer o trabalho realizado por

esses dois artesãos bentenses. Se
você é artesão ou artesã e quer um
espaço para expor seus trabalhos para
venda procura a Secretaria Municipal
de Cultura, Lazer, Turismo e Esporte”,
diz a Secretária de Cultura, Renata
Fernandes.

Centro de Memórias de Senador José Bento é
criado dentro da Sede da Secretaria Municipal
de Cultura, Lazer, Turismo e Esporte

A Secretaria Municipal de Cultura,
Lazer, Turismo e Esporte está com
sede própria e com isso utilizará uma
de suas salas para a composição do
Centro de Memórias de Senador José
Bento. Se você possui fotos,
documentos, mobiliário, ferramentas
que contam a história da cidade
procure a secretaria para saber
como você pode colaborar com o
Centro de Memórias.

Maiores informações na sede da
Secretaria de Cultura, Lazer,
Turismo e Esporte na Praça Daniel
de Carvalho, 200 (onde ficava o
Cartório) ou pelos celulares: (35) 9
9742-3682 (Renata) ou (19) – 9
96612148 (Sidinei).

Senador José Bento ganha
outdoors de identificação turística

No dia 26 de junho, a
Prefeitura de Senador José
Bento através da Secretaria
Municipal de Cultura, Lazer,
Turismo e Esporte instalou
novos Outdoors de
Identificação Turística do
município.

A identificação turística
colabora para que os turistas
possam identificar a cidade já
no trevo de entrada do
município com a Rodovia BR-
459.

A Secretária Municipal de
Cultura, Lazer, Turismo e
Esporte, Renata Fernandes
agradece o apoio e incentivo do
Prefeito Fernando Fernandes e
da Vice-Prefeita Andreia Inácio
com as ações que estão sendo
executadas por esta Secretaria.
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Campo de futebol de Senador José Bento segue sendo revitalizado

A Prefeitura de Senador José Bento segue dando continuidade às obras de melhorias no Campo de Futebol.
A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Eventos está implantando o sistema de drenagem de águas, em todo o gramado do estádio de futebol. A ação foi necessária depois de constatado o acúmulo

de água durante o período de chuvas.
O Prefeito Fernando Fernandes e a vice-prefeita, Andréia Inácio ressaltaram que: “Quando as atividades voltarem, vamos ter  um espaço todo reformulado e pronto para receber nossos atletas com a qualidade

que eles merecem”.

Parque Municipal de Bom Repouso ganha duas Fontes de Água para melhorar ainda mais o local

A cidade de Bom Repouso nos últimos anos tem investido cada vez mais na área de turismo e também para o lazer e conforto dos moradores. Entre tantas obras realizadas neste sentido, além da imagem de Nossa
Senhora da Graças, conhecida nacionalmente, foi feito um mirante e também aos poucos foi um construindo um belo Parque Municipal, ao lado do Cemei, da Escola Municipal e do Ginásio Poliseportivo. Este Parque,
além de um bonito paisagismo, um lago, existe uma pista de caminhada e bancos, onde as pessoas possam comtemplar as belezas do local.

Agora no mês de julho, a Prefeitura para melhorar ainda mais  finalizou a construção de duas fontes no Parque, que dará mais conforto aos usuários, beleza ao local e ainda, proteger e manter  a água, que cada
vez mais está ficando escassa. “Água é também fonte de vida e as Fontes, servirão para que o povo possa preservar e ter mais consciência da necessidade das águas em nossas vidas”, diz o Prefeito Edmilson,
agradecido por mais esta obra concluída.

Prefeitura de Bom Repouso paga
50% do 13º salário aos Servidores
A Prefeitura

Municipal de Bom
Repouso já pagou
50% do décimo
terceiro salário aos
seus funcionários na
primeira quinzena de
julho. De acordo
com o Prefeito
Edmilson, é mais
uma ação do
município, que além
de valorizar o
trabalho dos
profissionais, ajuda
fomentar a economia
da cidade, injetando
mais dinheiro no
mercado, que ainda
continua abalado
pelos efeitos da economia. “Mas, se Deus quiser, com o avanço da vacinação no
país e no nosso município, em breve, tudo voltará ao normal e Bom Repouso
continuará avançando ainda mais”, conclui Edmilson.

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.
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Confira a evolução de 2020 até agora em 2021:

Prefeitura de Senador José
Bento cria lei que concede

benefício e parcelamento de
débitos tributários até 2020

Lei Municipal nº 773 de 07 de julho de 2021

Pontos de Ônibus da área da
Zona Rural de Senador José

Bento são revitalizados

A revitalização dos pontos de ônibus da área da Zona Rural de Senador José
Bento começou a ser feita pelo Bairro da Água Parada e logo se estenderá pelos
outros bairros.

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Esporte agradece o apoio do
Prefeito Fernando Fernandes e da Vice - Prefeita Andréia Inácio pelo apoio irrestrito
nas ações da pasta, assim como os funcionários da Secretaria Silvan Araújo Lemes
e Diego Fraga pelo trabalho na pintura dos pontos.

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.

Quadra do Poliesportivo de Senador
José Bento só poderá ser utilizada

mediante agendamento prévio
A Secretaria Municipal de Cultura,

Lazer, Turismo e Esporte informa que
para o uso da Quadra do Poliesportivo
Municipal Januário Megali Sobreiro
deve ser agendado o horário. Para tanto
os interessados devem se encaminhar
desde 05 de julho até a Sede da
Secretaria e reservar seu horário para a

prática de seu esporte favorito: futsal,
handball, vôlei, etc.

A Quadra só poderá ser utilizada
mediante agendamento prévio, mais
informações na sede da Secretaria
Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e
Esporte na Praça Daniel de Carvalho nº
200.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR
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