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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Doses recebidas - 10.524
1ª dose aplicada - 7.812
2ª dose aplicada -2.559

Bom Repouso
Doses recebidas - 4.542
1ª dose aplicada - 3.200
2ª dose aplicada - 1.154

Tocos do Moji
Doses recebidas - 2.588
1ª dose aplicada - 1.828
2ª dose aplicada - 652

Senador José Bento
Doses recebidas - 1.198
1ª dose aplicada - 771
2ª dose aplicada - 308

No Vacinômetro Estadual não aparece mais a data
em que o município atualizou os dados da vacinação

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR
no dia: 28/06/2021

Secretário de Saúde de Borda da Mata e Vice Prefeito alertam população sobre o
cumprimento das normas sanitárias para conter o avanço da Covid-19 no Município

Celinho e Celso do Amaral
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Departamento Municipal de
Saúde de Tocos do Moji pede

a colaboração da população em
relação ao cumprimento das normas

sanitárias para conter o avanço
da Covd-19 no município
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Secretaria de Educação de Bom Repouso diz que
voltará as aulas presenciais quando todos os
profissionais forem vacinados com a segunda dose

 e o cenário epidemiológico for favorável ao retorno
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Prefeitos de Tocos do Moji e
Senador José Bento participam

de reunião em Ouro Fino
 com Secretário de Estado

de Planejamento e Mobilidade,
Fernando Marcato

Reunião de Prefeitos em Ouro Fino
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Borda da Mata recebe nova Viatura Policial

Entrega da nova Viatura
Página 2

Santo Cruzeiro
de Borda da
Mata ganha

nova
iluminação

Prefeito de Senador José Bento visita
Ouro Fino para conhecer a rede de

tratamento de esgoto da cidade
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1º Concurso de
Fotografia de Bom

Repouso com o tema:
Bom Repouso de
todos os ângulos
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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
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Borda da Mata recebe nova Viatura Policial

No dia 18 de junho,  aconteceu a
entrega de uma Viatura à Polícia Militar
de Borda da Mata, que foi conseguida
através de  emenda parlamentar do
Deputado Estadual, Dalmo Ribeiro,
através de solicitação dos Vereadores

Tiago Almeida e Marruco e a Vereadora
Joseli Brandão.  A Viatura veio oriunda
da Secretaria de Estado de Governo -
SEGOV, através da indicação Nº ID:8388..

“Obrigado Deputado Dalmo Ribeiro
por sempre olhar com muito carinho por

Borda da Mata! Essa emenda
parlamentar será de grande valia para a
nossa cidade”, diz os Vereadores e a
Vereadora responsáveis e acrescentam
“servirá para reforçar ainda mais a
segurança em nosso Município.”

.

Fiscalização de Borda da Mata e PM
desmontam Festa Clandestina no Cervo
e proprietário do imóvel e organizadores
são multados em 20 mil reais

No dia 14 de junho,  uma  festa
clandestina foi flagrada e o proprietário
e organizadores receberam R$ 20.000,00
em multa.

Mesmo com medidas de restrições e
toque de recolher das 22h às 6h,
hospitais com UTIs e enfermarias
lotadas de pacientes com Covid-19,
pessoas insistem em se aglomerar e
fazer festas.

A Fiscalização da Prefeitura e a Polícia
Militar em Borda da Mata realizaram uma
operação em conjunto para acabar com
festas e eventos clandestinos.

Uma das ações ocorreu no dia 13 de
junho. Quando os fiscais de
enfrentamento a Covid-19  receberam a
denúncia e se deslocaram até o local.

Pelo do Disk Denúncia, foram
enviadas várias fotos em que jovens
estariam dentro de uma chácara para a
realização de uma festa clandestina.

Os fiscais se deslocaram para o local
juntamente com a Polícia Militar que
lavrou Boletim de Ocorrência.

Em outra ocorrência, aconteceu no
Distrito do Cervo e cerca de 30 pessoas
estavam no evento. No local, a PM e
fiscais flagraram aglomeração e pessoas
sem máscaras.

Foi lavrado o Termo Circunstanciado
e o Auto de Infração pela fiscalização.

O proprietário do imóvel foi autuado
com uma multa no valor de R$ 10.00,00,
os 2 organizadores do evento também
foram multados em R$ 5.000,00 cada um
e também poderão responder por
processo crime contra a Saúde Pública.

A Prefeitura criou canais para
denúncias, que podem ser realizadas de
forma anônima na Secretaria de Saúde
do Município (3449-4951) e WhatsApp
(35-99874-2660).

As  denúncias  também podem
ser feitas diretamente no 190 da
Polícia Militar.

Os valores arrecadados com as
m u l t a s  s e r ã o  u t i l i z a d o s  p e l a
Saúde  nas  ações  de  combate  a
pandemia.

Vice-prefeita de Senador José Bento e vereadores se
reúnem em BH com Assessor do Senador Rodrigo Pacheco e
solicitam recurso para tratamento de esgoto na cidade

A vice-prefeita de Senador José Bento,
Andreia Inácio, esteve na sede
administrativa do Estado de Minas, no dia
10 de junho, em busca de recursos para o

município. Ela se renuiu com o assessor do
Senador Rodrigo Pacheco.  Andréia falou
sobre infraestrutura, onde solicitou recurso
para o tratamento do esgoto da cidade. Junto

com a vice-prefeita , vereadores também
estiveram presentes na reunião, reforçando
a necessidade e o impacto da obra para a
população bentense.

Prefeitura de Senador José Bento realiza
operação tapa buraco em ruas da cidade

A Prefeitura de Senador José Bento, por meio do Secretário de Obras, Wagner Aparecido do Couto, iniciou no dia 16 de
junho,  a operação tapa-buraco para melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade.

De acordo com o Prefeito Fernando Fernandes e com a vice-prefeita Andreia Inácio, o trabalho deve passar por todas ruas
da cidade. A operação tapa-buraco tem como objetivo de melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade. A execução dos
serviços visa em curto prazo nesta primeira etapa corrigir e tapar 100% dos buracos.

Mais de 3000 peças são arrecadadas
pelo CRAS e Departamento de

Desenvolvimento Social de Borda
da Mata na Campanha do Agasalho
No dia 12 de junho, o Cras Sebastiana Marques e do

Departamento Municipal de Desenvolvimento Social de
Borda da Mata realizaram a “Campanha do Agasalho” na
Praça Antonio Megale. Foram arrecadadas 3060 peças,
incluindo agasalhos, calças, camisetas, pijamas, sapatos,
roupas de cama e cobertores. Os organizadores agradecem
a participação da população nesta campanha.
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Secretaria de Educação de
Bom Repouso diz que voltará
as aulas presenciais quando
todos os profissionais forem

vacinados com a segunda dose
 e o cenário epidemiológico

for favorável ao retorno
Estamos ansiosos aguardando a volta

às aulas presenciais, a escola só se
enche de alegria com a presença dos
alunos. Nossa maior satisfação é ver as
salas cheias de vidas, termos contato
diário com os alunos, mas temos que ter
responsabilidade e cautela para fazer
com que essa realidade se concretize de
maneira segura.

Os profissionais da educação do
nosso município (educação infantil,
ensino fundamental I, ensino
fundamental II e ensino médio) já
receberam a primeira dose da vacina
contra o Coronavírus (COVID 19) e em
setembro receberão a segunda dose.

Seguimos trabalhando, fazendo todas
as adaptações e adequações necessárias
para que tão logo aconteça o retorno
das aulas presenciais, para que nossas
escolas estejam preparadas para receber

nossos alunos e funcionários com
segurança e carinho que merecem.

Não temos uma data prevista para o
retorno às aulas presenciais,
considerando que ainda estamos
vivendo um momento atípico, período
crítico em razão da pandemia.

Zelar pela vida que é o nosso maior
bem, é a nossa prioridade.

Somente iremos retornar as atividades
presenciais quando todos os
profissionais forem vacinados com a
segunda dose e o cenário
epidemiológico for favorável ao retorno.

Pedimos a Deus sabedoria para que
possamos tomar as melhores decisões,
sempre priorizando a saúde e a
segurança de todos.

Secretaria Municipal de Educação

Bom Repouso

Vem aí o 1º Concurso de Fotografia de Bom Repouso
com o tema: Bom Repouso de todos os ângulos

Uma parceria do Departamento de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura e a Prefeitura Municipal.
Regras para participar:
1- As fotos deverão ser enviadas para o e-mail : turismo.esporte.cultura@bomrepouso.mg.gov.br, em formato JPEG com

nome , telefone e uma legenda para a foto.
2- As fotos deverão ser de Pontos Turísticos, Paisagens Naturais e/ou Patrimônios culturais.
3- Período de votação:
As fotos encaminhadas no e-mail serão postadas na página do Facebook no período de 19/07/21 a 25/07/21.
Obs.: Participe quantas vezes quiser.
Um olhar além de um click.

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.

Prefeitos de Tocos do Moji e
Senador José Bento participam

de reunião em Ouro Fino
 com Secretário de Estado

de Planejamento e Mobilidade,
Fernando Marcato

No dia 14 de junho, os prefeito de
Senador José Bento, Fernando
Fernandes e o Prefeito de Tocos do
Moji, Givanildo  (Nidão)  participaram
de uma reunião com o Secretário de

Estado de Planejamento e Mobilidade,
Fernando Marcato no Teatro Municipal
de Ouro Fino. Estiveram presentes na
reunião, mais alguns prefeitos da região
e o Deputado Estadual, Dr. Paulo.

Políticos de Senador José Bento visitam Cooperativa de
Caldas para conhecer o processo de reciclagem do lixo

No dia 16 de junho, o prefeito de
Senador José Bento, Fernando
Fernandes junto com a vice-prefeita
Andréia Inácio e com a presidente da
Câmara Municipal, Luana Alves
estiveram na Cooperativa de Caldas para
conhecer o processo de reciclagem do

lixo.
A equipe da gestão 2021-2024 foram

recebidos pelo prefeito Ailton Goulart,
pela Secretaria do Meio Ambiente, Ianka
Oliveira e pelo responsável da
Cooperativa, Carlos Pirolla, onde
conheceram os processo de tratamento

do lixo, a separação e as primeiras
máquinas para iniciar o projeto no
município.

A conscientização da população é o
primeiro passo para alavancar o projeto,
com campanhas educativas e ações
estratégicas na cidade.

Primeiros kits alimentação para os alunos do Cemei e da
Escola Municipal de Senador José Bento são distribuídos
No dia 10 de junho, foram  distribuídos os primeiros kits alimentação para os alunos do Cemei e da

Escola Municipal de Senador José Bento.
Foram um kit por aluno, sendo assim a família que tem mais de uma criança matriculada na rede municipal

de ensino de Senador José Bento recebe mais de um kit.
Para as famílias da zona rural foram entregues nas estradas principais

a  pa r t i r  de  8h  no  pon to  que  a  c r i ança  f i cava  quando  t inha  au la s
presenciais.

 A entrega na cidade foi das  7h30 às 10h30 na instituição ao qual o
filho estava  matriculado.

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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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 15/2021

“Institui política de transparência na cobrança do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) no
Município de Borda da Mata”

Art. 1º. Fica instituída política de transparência na cobrança do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU) no Município de BM, com os seguintes objetivos:

I - instituir uma relação de cunho cooperativo entre a administração tributária municipal e o cidadão.
II - disponibilizar ao cidadão informações a respeito da arrecadação oriunda do tributo e da inadimplência existente.
III - permitir o conhecimento público das variáveis que compõem o valor do tributo, especialmente os critérios que

pautaram a definição da base de cálculo.
IV - garantir ao cidadão as informações necessárias para que possa exercer seu direito à contestação do tributo lançado.
Art. 2º. O documento, eletrônico ou físico, expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) que sirva como guia de

arrecadação do IPTU deverá conter, ou trazer em anexo, as seguintes informações, de forma objetiva e concisa:
I - o valor total de arrecadação oriunda do tributo no município, bem como o percentual de inadimplência verificado no

exercício anterior ao da expedição do documento.
II - a informação da dívida existente para a referida inscrição imobiliária e as providências necessárias para a sua

regularização.
III - as instruções gerais relativas a prazos e condições para abertura de procedimento instituído para revisão, reclamação,

contestação ou impugnação do tributo lançado.
Art. 3º. As informações completas e pormenorizadas referidas no art. 2º desta Lei serão disponibilizadas aos cidadãos na

internet, em endereço eletrônico a ser informado na guia de arrecadação do IPTU.
Parágrafo único. Também deverão constar no endereço eletrônico a que se refere o caput deste artigo as informações

completas relativas à forma de cálculo utilizada para se obter o valor do tributo do imóvel, bem como os valores utilizados
em cada uma das variáveis que o compõem, de maneira descritiva e de modo a permitir a compreensão do cálculo que resulta
no montante final cobrado.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 07 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 16/2021
“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente e dá outras providências”
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir a ação 1.017 e a abrir crédito adicional especial no valor de R$

104.000,00 (centro e quatro mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária a ser incluída no exercício
corrente:

UNIDADE 02.01 – GABINETE, ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
SUB UNIDADE 02.01.01 – ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo primeiro, com valor de R$
104.000,00 (centro e quatro mil reais), são os provenientes de superávit financeiro do exercício anterior conforme relatório
75-5 de controle dos créditos adicionais abertos por superávit financeiro (controle por destinação de recursos) anexo.

Art. 3º. Na execução orçamentária deste crédito especial fica autorizada a Suplementação das Dotações até o limite de
29% (vinte e nove por cento) sobre o total do crédito aprovado.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 09 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 17/2021
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º.Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 286.500,00(duzentos

e oitenta e seis mil, e quinhentos reais), destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária a ser incluída no exercício
corrente:

ÓRGÃO 02.05 – DEPTO DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, SERV. URBANOS E RURAIS
UNIDADE 02.05.02 – MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo primeiro, com valor de
R$ 286.500,00(duzentos e oitenta e seis mil, e quinhentos reais), são os provenientes de TENDÊNCIA DE EXCESSO do
respectivo convênio junto ao MAPA de nº 890426/2019, anexo.

Art. 3º. Na execução orçamentária deste crédito especial fica autorizada a Suplementação das Dotações até o limite de
29% (vinte e nove cento) sobre o total do crédito aprovado.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 09 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

CONCURSO PÚBLICO 001/2021
EXTRATO DO EDITAL

A Câmara Municipal de Tocos do Moji-MG, TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no
período de 27/08/2021 a 27/09/2021, inscrições ao Concurso Público para Provimento
de cargo em seu Quadro de Pessoal: Contador. As provas estão previstas para 31/10/
2021. O Edital está à disposição dos interessados na Câmara Municipal e no site
www.jcmconcursos.com.br.
Tocos do Moji, 17/06/2021 – Denis Henrique de Faria – Presidente da Câmara Municipal

Polícia Militar prende homem por posse
ilegal de arma de fogo e munições no
bairro Sobradinho em Tocos do Moji

No dia 01 de Junho, terça-feira por volta das 10h, no bairro Sobradinho em Tocos
do Moji, a PM recebeu informações que um homem possuía várias armas de fogo e
munições em sua oficina na zona rural. Diante disso, a equipe policial de Tocos do
Moji desencadeou uma operação em conjunto com a equipe policial de Borda da
Mata para localizar o endereço e o possível suspeito, tendo obtido êxito em localizar
a oficina e o suspeito. Durante parlamentação com o homem já foi possível visualizar
dentro da oficina 02 espingardas cal.28, que estavam encostadas na parede e uma
bolsa na prateleira contendo vasta munição de cal.380, cal.38, cal.28 e outros calibres
e recipiente contendo pólvora, espoletas diversas, esferas de chumbo,
posteriormente o autor entregou outras 02  armas de fogo de cal.28 que estavam no
interior da sua residência. Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao autor e
encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

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

No dia 17 de junho, quinta-feira, por volta das 7h40, no bairro Centro, a PM
durante Operação Batida Policial na área central visualizou um homem em atitude
suspeita, o qual demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura policial, então foi
abordado e submetido à busca pessoal, sendo localizado na sua mão esquerda um
cigarro de substância semelhante à maconha. O autor alegou ser usuário de drogas,
sendo então preso e conduzido para o registro do T.C.O. (Termo Circunstanciado
de Ocorrência).

Saiu o edital do concurso da PMMG/2021 com 1.653 vagas para soldado. O Cargo
exige nível superior em qualquer área. Os Candidatos devem ter ainda de 18 a 30
anos de idade e altura mínima de 1m60.

Das 1.653 vagas, 169 vagas são para mulheres e 1.484 vagas para homens. Essas
vagas são divididas por regiões. Para a 17ª Região da Polícia Militar de Pouso
alegre/MG serão ofertadas 67 vagas para homens e 08 vagas para mulheres. O
candidato deve escolher uma região para se candidatar no ato da inscrição no
concurso.

A carga de trabalho é de 40 horas semanais, e os selecionados serão contratados
pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade. 

As inscrições serão aceitas de 14 de junho a 14 de julho no site da Polícia Militar
de Minas Gerais . A taxa custa R$92,62 reais.

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

Concurso

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

TOCOS DO MOJI - CÂMARA MUNICIPAL
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Secretaria de Saúde de Senador José Bento realiza Mutirão
 em combate a diversas pragas que causam doenças

A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento realizou um Mutirão nos dias 31/
05 e 01/06 com diversas atividades na
cidade em busca de Combater o
Mosquito que transmite a Dengue, Zica
e chicungunya e outras Pragas. A ação
foi realizada nos ambientes públicos e
em todas casas da cidade..

“Contratamos uma equipe
especializada em serviços de
Dedetização para o controle eficaz das
Pragas como Baratas, Ratos, Dentre
outros insetos, atuando com
Desinsetização e Desratização e também
a limpeza de todas as caixas de água dos
órgãos públicos. As ações de
Panfletagem nas ruas foi para conciliar
a População a fazer sua parte junto a

equipe de controle da Saúde.
Lembrando que é indispensável que
você autorize os Agentes de Endemias
entrarem nas casas para realizar as ações
de combate mensalmente. Com poucos
minutos você estará mais protegido
contra o Mosquito da Dengue”, diz  o
Secretário de Saúde, Natan Souza.

O Secretário de Saúde ressalta a
importância deste trabalho para que não
haja a proliferação do Mosquito da
Aedes Aegypti, que não transmite só a
Dengue, mas também a Zica vírus, a
Chicungunya e a Febre Amarela e ter
um controle no aumento de Insetos,
Baratas e Roedores. Tudo contou com
o apoio do Prefeito, Fernando e da vice,
Andréia.

Prefeito de Senador José Bento visita
Ouro Fino para conhecer a rede de

tratamento de esgoto da cidade

No dia 17 de junho, o Prefeito de
Senador José Bento, Fernando
Fernandes,  esteve na cidade de Ouro
Fino para conhecer a rede de tratamento
de esgoto da cidade. O prefeito foi
recebido pelo Neto Mira, consultor

ambiental da Ethos Ambient e pelo
superintendente, Nelson José Antônio.
Na oportunidade eles sanaram algumas
dúvidas do prefeito e orientaram a
melhor maneira de implantar o projeto
em Senador José Bento.

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

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

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

São Jorge Rogai por Nós - 23/04 - Dia de São Jorge
Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que
meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me
peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles
possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão,
facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes
se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo,me proteja e
me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de
Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me
em todas as minhas dores e aflições, e Deus,com sua divina
misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra maldades e
perseguições dos meus inimigos.
Glorioso São Jorge, em nome de Deus,estenda-me o seu escudo e
as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com
sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos
fiquem humildes e submissos a vós.
Assim seja com poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino
Espírito Santo.
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Santo Cruzeiro de Borda da Mata ganha nova iluminação

No dia 11 de junho, foi inaugurada a
nova iluminação do Santo Cruzeiro de
Borda da Mata que contou a bênção
do Padre Adilson da Rocha, Pastor
Benedito Amaro (Benê) e Pastor
Héverton Luiz Bacha.

As autoridades do município também
participaram, como o Prefeito Afonso e
o vice Celinho. A participação de
pessoas foi restrita devido a pandemia.

Segundo a Assessoria de
Comunicação da Prefeitura, esse e
outros grandes projetos, voltados ao
turismo e cultura serão implantados na
cidade, vendo que o  turismo tem
impactos econômicos positivos de fácil
avaliação e mensuração. Há um
aumento das receitas de quase todos
os tipos de serviços, com um
incremento direto na renda dos

habitantes. Há geração de empregos em
todos os setores de serviços
relacionados. Em decorrência da
própria atividade turística ocorre uma
elevação do nível cultural da
população.

“Em consequência da geração de
empregos, muitos com algum tipo de
treinamentos específicos, ocorre a
elevação no nível de preparo

profissional das populações. Em geral
também se manifesta uma expansão na
construção civil (hotéis, restaurantes,
pousadas e até mesmo conjuntos
habitacionais, para abrigar as
populações de trabalhadores ou o fluxo
de turistas que deseja uma segunda
residência de veraneio, etc). Pequenos
negócios artesanais, com frequência,
acabam se transformando em pequenas

indústrias locais, trazendo
industrialização básica para a economia
regional. Tudo isto gera modificações
positivas da estrutura econômica e
social local ou regional. As cidades que
concentram atividades turísticas
funcionam como polos de migração,
atraindo populações que buscam
oportunidades de trabalho”, enfatiza a
Assessoria de Comunicação.

Secretário de Saúde de Borda da Mata e Vice Prefeito alertam população sobre o
cumprimento das normas sanitárias para conter o avanço da Covid-19 no Município
No dia 15 de junho,  Vice-Prefeito de

Borda da Mata, Celinho e Secretário de
Saúde Celso do Amaral divulgaram um
vídeo nas redes socais para levar ao
conhecimento de toda a população o
que a Prefeitura e a Secretaria
Municipal de Saúde estão fazendo para
conter o avanço da pandemia,
reforçando o trabalho de fiscalização,
em cumprimento ao decreto municipal
que permite o funcionamento dos
ambientes comerciais, desde que sejam
cumpridas todas as regras para evitar o
contágio e disseminação da Covid-19
na cidade.

Pelas ruas do município, uma
verdadeira força-tarefa, reunindo
Profissionais da Saúde, Fiscais e a
Polícia Militar estão fiscalizando os
estabelecimentos comerciais, bares,
restaurantes e lanchonetes para alertar

os proprietários sobre as normas de
higiene, com orientações educativas e
repressivas.

O horário limite para o
funcionamento dos estabelecimentos é
até às 20h, após isso, os pontos
comerciais serão notificados, e
posteriormente, multados.

Os moradores também estão sendo
orientados sobre a importância e
obrigatoriedade do uso da máscara de
proteção individual, evitar
aglomerações, manter um
distanciamento de 1,5 metros de outras
pessoas, fazer uso de álcool gel 70%,
além de lavar as mãos com água e sabão
sempre e a todo instante.

A rigidez é uma alerta para que a
população não relaxe nas medidas de
prevenção à doença nesse momento
que estão atingindo o maior número de

pessoas ativos com a Covid-19.
Conforme o decreto municipal, quem

se negar a cumprir as medidas adotadas
contra o Coronavírus pode ser autuado,
sofrendo as penalidades como
advertências, multas e ser processado
criminalmente.

Vice-prefeito, Celinho e Secretário de Saúde, Celso do Amaral e

a carreata de conscientização pelas ruas da cidade

Policial Militar de Borda da Mata recebe medalha de destaque profissional na 17ª Região
O segundo sargento José Henrique Pereira

está na PMMG há 12 anos. Morador de Borda
da Mata, atua no GEPAR (Grupo
Especializado de Patrulhamento em Áreas de
Risco) na  223ª Companhia, em Pouso Alegre.

O sargento foi o único militar a receber a
Medalha de Mérito Profissional, em 2021, no
20º Batalhão, composto por 27 municípios.

Ele está entre os cinco militares que também
receberam a homenagem na 17ª Região de

Polícia Militar, que inclui 72 cidades
no Sul de Minas.

A entrega aconteceu na solenidade
de comemoração dos 226 anos da
PMMG no dia 22/06, em Pouso Alegre.

Para o sargento Henrique, “o
reconhecimento é certamente um
combustível para manter o entusiasmo
e a excelência nos serviços
prestados”.

Segundo Sargento José Henrique

Pereira sendo homenageado
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Estabelecimento comercial no
distrito do Cervo é interditado

durante sete dias por descumprir
normas sanitárias contra a Covid-19

No final de semana de 19 e 20 de junho,
teve  muito trabalho para a Equipe de
fiscalização de Borda da Mata em relação
ao combate a Covid-19.

Um estabelecimento no Distrito do Cervo
foi interditado por descumprir a normas de
combate ao Coronavírus, entre elas, o uso
obrigatório de máscara, o distanciamento
entre as mesas, venda de bebidas no balcão
e a prática de jogos de azar.

Uma semana antes, o mesmo
estabelecimento foi multado pelos mesmos
motivos e no dia 19 de junho,  a equipe foi
chamada novamente pelos moradores
vizinhos, ao chegar no local os fiscais
verificaram as infrações, por ser reincidente,
o comércio foi interditado por sete dias,
também foi alertado que se o mesmo
cometer outra infração o seu alvará será
cassado.

Departamento Municipal de
Saúde de Tocos do Moji pede

a colaboração da população em
relação ao cumprimento das normas

sanitárias para conter o avanço
da Covd-19 no município

Quando chegam os fins de semana,
com ele chegam os encontros
familiares, as festinhas com amigos, as
pequenas aglomerações. Além disso,
muitas pessoas circulam sem
máscaras,  não respeitam
distanciamento, não tomam os devidos
cuidados.

Os resultados trazidos pelos
boletins publicados ao longo das
últimas semanas mostram o perigo ao
qual estão se expondo quem participa
desses momentos e como coloca em
risco a saúde daqueles que estão se
cuidando.

A situação atual é aquela pela qual
nós nunca queríamos e nunca
acreditávamos que nossa querida
Tocos do Moji fosse passar.

O momento atual pede uma postura
responsável de cada cidadão
tocosmojiense.

Não saia de casa se não for
necessário.

Não compareça a reuniões e
aglomerações, DENUNCIE-AS.

Exija postura dos seus conhecidos e
familiares.

Peça para seu vizinho usar máscara
quando o ver na rua.

Não leve toda a família ao mercado,
uma pessoa só já é suficiente.

Use o telefone para pedir alimentos,
medicamentos, gás, etc.

FIQUE EM CASA!!!!!!
O descumprimento ao disposto no

decreto municipal vigente poderá
resultar em punições, mas contamos com
a colaboração de todos e esperamos não
precisar chegar a esse ponto.

Se cuidar faz bem para você e para
todos que te rodeiam.

Departamento Municipal de Saúde
Tocos do Moji

CRAS Sebastião Ilto de Andrade - Bom Repouso
O trabalho infantil ainda é uma
realidade nos dias atuais. Além
de violar os direitos humanos, é
ilegal e impede que a criança
tenha um pleno desenvolvimento
biopsicossocial da infância, a
colocando em si tuações de
risco, humilhação, ameaça a
saúde, privação da interação
social, ou seja, em violação de
dire i tos .  Ter  uma infância
saudável é importante para um
desenvolvimento f ís ico,
emocional, cognitivo e social
das  cr ianças .  No Brasi l  é
permitido o trabalho a partir de
14 anos, na condução de Menor
Aprendiz.

Aumento dos casos de Covid-19 em 2021 em Borda da
Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento

O Tribuna Popular fez um levantamento dos casos de Covid-19 do final de
2020 para o último Boletim publicado em junho deste ano, antes da data do fechamento
desta edição. Em números absolutos, o aumento em todas as cidades foram bastantes

significantes, por isso, a importância de, mesmo os vacinados, continuarem
com os cuidados de uso de máscara, higiene das mãos,

distaciamento social e não fazer aglomerações.

Confira a evolução de 2020 até agora em 2021:

Borda da Mata - 2020 - 447 casos; 2021 - 1.169 casos (26/06/2021)
Total: 1.616 casos.

Bom Repouso - 2020 - 208 casos; 2021 - 760 casos(25/06/2021)
Total: 968 casos.

Tocos do Moji - 2020 - 32 casos; 2021 - 301 casos(25/06/2021)
Total: 333 casos.

Senador José Bento - 2020 - 53 casos; 2021- 113 casos(22/06/2021)
Total: 166 casos.


