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Senador José Bento passa a fazer parte do Circuito
Turístico “Serras Verdes do Sul de Minas”

No dia 04 de março, a  Secretária Municipal de Cultura, Lazer,
Turismo e Esporte de Senador José Bento, Renata Fernandes,
juntamente com Sidinei Lemes, participaram da Assembleia
Extraordinária do Circuito Serras Verdes onde foi aprovada por
unanimidade a adesão de Senador José Bento no Circuito
Serras Verdes do Sul de Minas. “Agradecemos a Presidente do
Circuito Rosely, ao Clodoaldo e ao Zezo pelo apoio dado, assim
como aos municípios que fazem parte do Circuito por nos
permitir também fazer parte desta história. O próximo passo
será a assinatura do Termo de Adesão ao Circuito Serras Verdes
e a inclusão de Senador José Bento no Mapa Turístico Nacional.

Agradecemos ao  Prefeito Fernando Fernandes e a Vice-Prefeita Andréia Inácio por ter acreditado e apoiado neste trabalho”,
diz Renata

Já no dia 05 de março, conforme edital 01/2021, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, na qual foram convidados os
associados do Circuito para a aprovação da inclusão do novo sócio benemérito, município de Senador José Bento.

A presidente do CTSV, Rosely Moraes, abriu a reunião, pontuou a importância da regionalização do turismo e da associação
ao Circuito Serras Verdes.

Todos os gestores e convidados presentes aprovaram a adesão de Senador José Bento e deram as boas-vindas ao município.

Secretaria Municipal de Cultura,
Lazer, Turismo e Lazer de Senador
José Bento pede aos prestadores de

serviços que se cadastrem no CADATUR

A Secretaria Municipal de Cultura,
Lazer, Turismo e Lazer comunica aos
Prestadores de Serviços do Município
de Senador José Bento que tem
pretensão de fazer parte do Trade
Turístico senabentense vá até a
Secretaria para receber ajuda a se
cadastrarem no CADASTUR e
aumentarem a possiblidade de captação
de recursos junto aos órgãos estaduais
e federais e ficar com serviço visível para
turistas de todo o Brasil.

Quem pode se cadastrar: Pousadas,
restaurantes, bares, lanchonetes, guia
turístico, parque temático, agência de
turismo, transportadora turística,
acampamentos turísticos,
entretenimento e lazer, parque aquático,
locadora de veículos, infraestrutura para
apoios e eventos e organizadores de
eventos.

Benefícios de estar cadastrado no
CADASTUR:

- Incentivo à participação em
programas e projetos do Governo
Federal;

- Participação em programa de
qualificação promovidos e apoiados
pelo Ministério do Turismo;

- Acesso a financiamento por meio de
bancos oficiais;

- Visibilidade nos sites do Cadastur e
do Programa Viagem Legal;

- Apoio em eventos, feiras e ações
promovidas pelo Ministério do Turismo;

- Classificação dos meios de
hospedagem como hotel, resort, hotel
fazenda, cama e café, hotel histórico,
pousada, e flat-apartamento;

- Credibilidade de que a empresa está
formalizada e que está operando de
acordo com as leis brasileiras;

- Além dessas vantagens esse banco
de dados é uma importante fonte de
consulta para o mercado turístico
brasileiro.

Prefeitura de Senador José Bento realiza
operação de limpeza das vias públicas

A Prefeitura de
Senador José Bento
realiza sempre uma
operação de limpeza
de vias públicas.
Segundo o Chefe de
Departamento de
Serviço Gerais,
Wagner Aparecido
do Couto, as
operações de
limpeza acontecerão
quinzenalmente na
cidade.

O serviço deve se
estender por algumas semanas até que todo o perímetro urbano seja limpo. Para o prefeito Fernando Fernandes e  para a vice-
prefeita, Andreia Inácio, é prioridade que a cidade esteja sempre limpa.

Consultório Odontológico da UBS
de Senador José Bento ganha
novo equipamento de Raio X

No dia 08 de março, o Consultório
Odontológico da UBS de Senador
José Bento colocou em
funcionamento o novo equipamento
de Raio X, o novo aparelho se destaca
por ser digital e pela qualidade das
imagens..

“Lembrando que o aparelho antigo
já vinha com mais de 20 anos de uso e
por não apresentar mais a qualidade
devida as imagens nos diagnósticos
as Dentis tas  da UBS” afirma a
Dentista Darlene Edna do Couto. E

por isso o Secretário Natan Souza com
apoio do Prefeito Fernando Fernandes
optaram pela aquisição do novo aparelho.

“Afirmamos que esse novo Aparelho
de Raio X dará suporte para atender cada
vez melhor a população de Senador José
Bento”, diz o Secretário de Saúde, Natan
Souza.

Departamento de Obras  substitui as
manilhas da estrada do bairro Água

Parada em Senador José Bento
Os serviços de manutenção das estradas

rurais de Senador José Bento continuam e
no dia 17 de março, a equipe do
Departamento de Obras começou substituir
as manilhas da estrada do bairro Água
Parada.  Para o prefeito Fernando Fernandes
e para a vice-prefeita Andreia Inácio o
trabalho deve continuar nos demais bairros
com o objetivo de melhorar o escoamento
de água pluvial, além de dar mais segurança
a quem transita pela via.
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Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

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

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

No dia 19 de março, a Equipe de
Médicos da Estratégia de Saúde da
Família de Borda da Mata, tendo como
médico responsável pelo Centro de
Combate ao Covid-19, Dr. Roberto Garcia
Sorgi, a Coordenadora da Vigilância em
Saúde, Grazieli Siqueira, a Coordenadora
da ESF, Wanessa e o Secretário de Saúde,
Celso do Amaral se reuniram para
discutir mais avanços ainda em relação
ao tratamento dos casos suspeitos da
Covid-19.

A intenção da reunião foi padronizar a
conduta médica municipal, seguir
rigorosamente os Protocolos do
Ministério da Saúde sobre exames e
tempo de isolamento e, desse modo,
prestar uma assistência humanizada e de
qualidade aos pacientes suspeitos da
Covid-19.

Dentre as questões discutidas, falaram
da importância do tratamento logo no
início dos sintomas e a realização dos
exames de Antígeno e Anticorpos,
ambos disponíveis pelo Sistema Público
de Saúde(SUS). O Secretário de Saúde,
Celso do Amaral, explica que o tão falado
tratamento precoce, não é para quem não
tem sintomas e muito menos com
remédios que não tem nenhuma eficácia
comprovada cientificamente. “Acontece
que às vezes o paciente chega com
sintomas e o resultado do exame não sai

Autoridades da Saúde Municipal de
Borda da Mata se reúnem para discutir
mais avanços ainda nos tratamentos
de casos suspeitos da Covid-19

na hora, então o médico que atendê-lo,
ao suspeitar da Covid-19, mesmo antes
do resultado, já vai prescrever os
remédios indicados para aliviar os
sintomas e não deixar que o caso se
agrave e necessite de internação. Isso
sim, é o tratamento precoce, cuidar de
quem já está com sintomas, fazer os
exames e monitorá-los, para que a
doença não se espalhe”, afirma o
Secretário de Saúde.

Com isto, a Secretaria de Saúde
pretende, além de manter o índice de
casos do município controlado, evitar
agravamento de casos, os quais podem
vir a necessitar de internação e não
ter vagas disponíveis devido ao
colapso da Rede Hospitalar.

“Importante ressaltar que qualquer
paciente em isolamento pode e deve
entrar em contato com o Centro da
Covid-19 ou com o Posto de Saúde do
seu bairro para sanar suas dúvidas e
relatar piora dos sintomas pelo
telefone 0800.131-7000. A manutenção
da saúde de todos os bordamatenses
é essencial nesse momento tão crítico
que estamos vivendo. E, para isto, faça
você também a sua parte, se proteja e
proteja quem você ama. Afinal esta luta
não é só da Saúde, é de todos nós”,
finaliza o Secretário de Saúde, Celso
do Amaral.

Dr. Roberto Garcia Sorgi e Celso do Amaral

Prefeitura de Tocos do Moji e o Departamento Municipal
de Saúde pede a população a compreensão do momento em
que o Município atravessa sobre a Covid-19 e até 19 de
março registrou um caso por dia desde fim de dezembro
A Prefeitura de Tocos do Moji e o

Departamento Municipal de Saúde
pede a população a compreensão do
momento em que o Município
atravessa. Confira: “Novas restrições
e privações são necessárias neste
momento. É por um tempo, vai passar.
Mas para que esse momento se
aproxime mais rápido do fim é preciso
que a população reafirme o seu papel
no combate à COVID-19, mantenha o
isolamento social, circule apenas para
o estritamente necessário, redobre os
cuidados de higiene pessoal, não se
esqueça dos nossos aliados água e
sabão, álcool 70% e o uso de máscara.
Sabemos dos sacrifícios daqueles que

precisam fechar seus comércios, por
vezes precisam se reinventar nos
momentos de Lockdown, mas o
sacrifício é em prol a cada um de nós,
das nossas famílias, dos nossos
amigos. Para que estejamos juntos
novamente e em breve é preciso
respeitar as restrições estabelecidas na
“Onda Roxa”.

Os números, infelizmente, são
alarmantes. Vamos a um comparativo
dos números em nossa cidade, Tocos
do Moji:

O 64º boletim epidemiológico,
divulgado em 23 de dezembro de 2020,
último boletim do ano, registrávamos
30 casos confirmados desde o início da

pandemia em março de 2020.
Hoje, dia 19 de março de 2021, foi

divulgado o 104º boletim, no qual
constam 108 casos confirmados de
Covid-19 no município.

Isso significa que o município registrou
78 casos em 78 dias no ano de 2021,
contra 30 casos ao longo de todo o ano
de 2020, com vários casos de internação
hospitalar e, infelizmente, óbitos.

Precisamos assumir nossa
responsabilidade enquanto sociedade e
entender que nossa união é a única
solução para frear o avanço da doença
no momento.

Contamos com a colaboração de
todos.”

Serras Verdes do Sul de Minas - Atenção aproveite
que alguns comércios estão fechados e aprimore
seus conhecimentos. Cursos totalmente gratuitos.

SEBRAE - Atendimento ao Cliente
https://www.sebrae.com.br/.../atendimento-ao-cliente...
SEBRAE - Boas práticas nos serviços de alimentação
https://www.sebrae.com.br/.../boas-praticas-nos-servicos...
SEBRAE - Marketing digital para o empreendedor
https://www.sebrae.com.br/.../marketing-digital-para-o...
SECULT MG - Curso Introdução ao Turismo
As inscrições estão abertas até o dia 30/04 e início até o dia 29/05, via plataforma

online. Informações: https://ead.secult.mg.gov.br/.
IFRS – Cursos diversos (libras, enoturismo, etc)

Segunda fase do Projeto Circuito Serras Verdes de
Cicloturismo concluída com destaque para Tocos do Moji

Entre os dias 09 e 13 de março, a equipe
da IGR Serras Verdes do Sul de Minas
esteve em campo, juntamente com o
consultor Gabriel Fortes, para o
georreferenciamento e teste do roteiro
piloto de cicloturismo.

O roteiro abrange os municípios de
Congonhal, Senador José Bento, Tocos
do Moji (acesso via Borda da Mata),
Estiva, Consolação, Paraisópolis,
Conceição dos Ouros e Cachoeira de
Minas.

Gabriel realizou o percurso em sua
Mountain Bike, enquanto Clodoaldo e
José Augusto fizeram o apoio ao ciclista
com o veículo da IGR, levando consigo
todo o material imprescindível para
emergências ou necessidades,
simulando assim, o real
acompanhamento de um cicloturista e as
exigências durante a realização do
trajeto.

Com a finalização da etapa foi possível
uma avaliação da rota, dos serviços

prestados, sinalização, belezas naturais,
dentre outros, que são fundamentais
para a qualificação e orientação dos
municípios integrantes do roteiro.

O Departamento de Turismo de Tocos
do Moji diz: “Quando tudo isso passar,
temos a certeza absoluta que nossos
esforços em prol do município serão
reconhecidos e valorizados, os trabalhos
por aqui não param, com novos roteiros
surgindo e a nossa belíssima porteira do
céu sempre em evidência.”
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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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Polícia Militar prende homem por uso e
consumo de drogas no Bairro Santa Edwiges
No dia 02 de Março, terça-feira por volta das 23h10, no bairro Santa Edwiges, a

PM durante operação batida policial pelo bairro, abordou um indivíduo em atitude
suspeita, ao ser realizado a busca pessoal no suspeito foi localizada uma sacola
plástica contendo 04 pedras de substância análoga a crack. Diante disso, o autor foi
preso e confeccionado o T.C.O.

Polícia Militar prende homem por porte
ilegal de arma de fogo no Distrito do Cervo

No dia 06 de Março, sábado, por volta 16h30, no bairro Cervo, a PM foi acionada
pela vítima que relatou que foi ameaçada no seu local de trabalho, por um cidadão
que portava uma arma de fogo. A equipe policial deslocou até o local e em contato
com a vítima, ela disse que um homem chegou no seu local de trabalho e disse que
foi ele que furtou a máquina de roçar e alguns fios da sua propriedade, sendo
negado tal ato, e que em determinado momento o homem mostrou um revólver e
disse que ele tinha 02 horas para devolver os materiais furtados, após isso o homem
saiu do local em um veículo.  A equipe policial de posse das características do autor
e que este estaria em um veículo GM/Celta, deu início ao rastreamento, tendo logrado
êxito em localizar o autor dirigindo o veículo, sendo este abordado e localizado 01
Revolver cal.38 carregado com 06 munições Cal.38 intactas. Diante disso, o autor
foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende morador por perturbação
do sossego alheio no bairro Santo Antônio

No dia 07 de Março, domingo, por volta 20h30, no bairro Santo Antônio, a PM foi
acionada pela vítima que relatou que o seu vizinho estava com o som em alto
volume perturbando o seu sossego, e que frequentemente ocorrem festas no local,
e que já foi pedido a ele para diminuir o barulho, porém sem êxito. A PM deslocou ao
local e confirmou o som alto, sendo que o dono da residência da perturbação ao
visualizar a viatura policial abaixou o som. Ao relatar a respeito sobre o fato da
perturbação no local, o autor com visíveis sinais de embriagues e em tom agressivo,
disse aos policiais: “Vocês estão ouvindo algum som agora? Essa vizinha é louca!”
Diante disso, foi dado voz de prisão ao autor, porém este não obedeceu a ordem,
sendo necessário o uso de força policial e algemação para ser preso, logo após foi
conduzido para o devido registro policial.

Polícia Militar prende homem
por porte ilegal de arma branca

no bairro Nossa Senhora Aparecida
No dia 13 de Março, sábado, por volta 07h45, no bairro Nossa Sra. Aparecida, a

PM recebeu várias ligações via 190 informando que na Rua Capitão Cipriano de
Castro um homem estava gritando na rua e de posse de uma faca. A equipe PM
deslocou ao local onde deparou com o autor bastante exaltado, sendo necessário o
uso da espingarda cal.12 com munição de borracha para conter o autor, o qual
dispensou um objeto ao solo, após a abordagem foi verificado que se tratava de um
canivete com aproximadamente 20 cm de lâmina. O autor disse que acertaria as
contas com alguns indivíduos que estavam lhe devendo. Diante disso, o autor foi
preso e encaminhado para o registro do T.C.O.

Polícia Militar recupera veículo com queixa
de furto/roubo no bairro rural Boa Vista

No dia 14 de Março, domingo por volta 16h30, no bairro rural Boa Vista, a PM
durante patrulhamento rural pelo bairro, deparou com um veículo Vw/Saveiro, cor
branca, escondido em meio a mata, faltando a placa de identificação dianteira, e ao
ser consultado a placa traseira no sistema informatizado foi constatado que o veículo
possuía queixa furto/roubo. Diante disso, o veículo foi recuperado e restituído a
vítima.

TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA

POLÍCIA MILITAR EM
BORDA DA MATA:

190 ou (35) 99829-1493

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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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.

Bom Repouso é uma das cidades mais altas do país
chegando no seu ponto mais alto a 1.680 metros de altitude
Você sabe quais são as cidades mais altas do Brasil?

Com marca superior a 1.200 metros de altitude!? É
importante observar que muitas das cidades estão
localizadas no estado de Minas Gerais, uma das regiões
mais montanhosas do Brasil. Algumas cidades do
Brasil chamam a atenção pela altitude, mas nada se
compara ao observarmos as grandes cidades mais altas
do mundo com destaque para El Alto e Potosí, na
Bolívia com altitudes média de 4.150 e 4.090 metros, e
Shigatse na China, com altitude média de 3.836 metros.

- Campos do Jordão - SP. 1628 metros de altitude. É
um município na Serra da Mantiqueira, no Brasil, e faz
parte do estado de São Paulo. Engloba uma cidade
com o mesmo nome, onde é comum a arquitetura de
estilo suíço.

- Monte Verde-  MG. 1555 metros de altitude. Monte
Verde é um distrito do município de Camanducaia, no
estado brasileiro de Minas Gerais. O Censo de 2010
do IBGE aferiu a sua população em 4. 132 habitantes.

- Senador Amaral - MG. 1554 metros de altitude.
Senador Amaral é um município brasileiro do estado
de Minas Gerais. Historicamente ligado a Cambuí,
obteve sua independência político-administrativa em
1992.

- Urupema - SC. 1425 metros de altitude. Urupema é
um município brasileiro do estado de Santa Catarina.
Considerada a cidade mais fria do Brasil.

 - Bom Repouso - MG. 1372 metros de altitude. Bom
Repouso é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Seu relevo é montanhoso e está a uma altitude média de 1372
metros acima do nível do mar, chegando a atingir uma altitude máxima de 1680 metros em seu ponto mais alto.

- São Joaquim - SC. 1360 metros de altitude. São Joaquim é uma das cidades mais altas de Santa Catarina quanto à altitude da
sede municipal (oscila de 1300 m a 1450 m na área urbana.

Fonte: Instagram: @geografia.online

CRAS Prefeito Sebastião Ilto
de Andrade de Bom Repouso
homenageia as mulheres

O CRAS Prefeito Sebastião Ilto de Andrade
de Bom Repouso homenageou às mulheres, no
dia 08 de março,  que se dedicam e se esforçam
para fazer do mundo um lugar melhor todos os
dias

“Gostaríamos de agradecer a pessoa de
Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal
de Holambra e Miguel Renato Esperança - Vice
Prefeito Municipal e José Roberto Maganha
Junior - Diretor de Relações Públicas
Institucionais da Estância Turística de Holambra
pela parceria em comemoração ao Dia da
Mulher”, diz Talita Bertolacini da Secretaria de
Assistência Social.

Projeto “Estuda em casa” em
Bom Repouso oferece boas

alternativas para os estudantes
Apesar das dificuldades,

os professores de Bom
Repouso continuam
incentivando os alunos,
estão mantendo o trabalho a
distância e seguindo com
aulas online.

Há aulas de Educação
física do 1° e 2° períodos e
do 1° ao 5° anos da Etapa 1
do “Projeto estuda em casa”
2021.

Educação Física é a arte de
ensinar através dos
movimentos, promove
muitos benefícios,
começando pelo incentivo
da prática de atividades
físicas, como por exemplo:
Favorece o desenvolvimento
motor;  Contribui para a
integração social da criança
e do adolescente;

Colabora para que os
alunos adquiram
autoconfiança: Melhora a
auto estima; Contribui para
que o aluno se expresse
melhor; Favorece as
questões e vivencias sobre
o mundo que convivem;
Ajuda o aluno a conhecer e a compreender as mudanças e o limite do próprio
corpo;  Reduz o estresse e as pressões do dia a dia; Coopera para um estilo de vida
melhor.

Além das aulas de Educação Física, mesmo com poucos recursos, é possível
oferecer boas alternativas para atender às peculiaridades dos educandos adaptando
materiais pedagógicos. O uso deles permite que os alunos sejam capazes de se
expressar, elaborar perguntas e resolver problemas.

A aquisição ou confecção desses materiais, portanto, é uma maneira de a escola
proporcionar uma melhoria no atendimento e promover processos de aprendizagem
em igualdade de condições.

Bordamatense Adriano Vox  realiza
lançamento de seu novo livro

No dia 16 de março, o bordamatense
Adriano Vox realizou o lançamento de
seu novo livro de poesia, denominado
‘Afago dos dias’, publicado de forma
independente na maior plataforma de
autopublicação da América Latina, o
Clube de Autores. A obra foi selecionada
e premiada no Edital da Lei Aldir Blanc
de Emergência Cultural da Prefeitura de
Borda da Mata.  Afago dos dias tem 34
poemas e os direitos autorais de sua
venda serão doados pelo autor ao
Projeto Borda Solidária. Para adquirir ou
ler as primeiras páginas do livro, acesse:
www.bit.ly/afagodosdias.  A sinopse foi
feita pela escritora catarinense Natália
Sartor de Moraes: “Este é um livro de
partidas. No afago dos dias chuvosos,
olhos frágeis dissecam mistérios dos
tempos. A partida do poeta é o pingo –
da chuva ou da letra –, a morte repentina
do ente amado ou as coisas de Minas

que acalentam memória e paladar,
olfato e milhares de abrasadoras
sinuosidades do pensamento. Não
se perdoa tão fácil a partida que
represente o fim, contudo. Mas a
morte tem dolorosa poesia em suas
tramas maculadas pela árdua trilha
das lágrimas vertidas. Nesses
momentos quase nada consola a
despedida dos olhos vazios e do
inclemente semáforo para uma
também vazia e inclemente morada
sob terra e remorso, exceto talvez um

arroubo de esperança: no aqui, no
agora”, diz Adriano que irá
disponibilizar para leitura um exemplar
do livro na Biblioteca Municipal
Carolina Oriolo.

Sobre o autor Adriano Vox,
pseudônimo de Adriano Antonio Pereira
(1987), é formado em Administração e
natural de Borda da Mata-MG. Bancário
e escritor amador, foi presidente da
Guarda Mirim Irmã Martha e
coadministrador da Casa dos Poetas e
da Poesia. Desde os 21 anos escreve
poemas, crônicas e artigos. Prefaciou o
livro “Escritos, Proseios & Cantorias”
do escritor Léo Guimarães. Participou
como autor e designer de capa de
algumas coletâneas do Projeto Apparere
e possui 8 livros editados. Site oficial:
www.linktr.ee/adrianovox

Borda da Mata implanta barreira sanitária de 25
de março a 04 abril devido ao feriado prolongado
de São Paulo para evitar o avanço da Covid-19

A Prefeitura de Borda da Mata decidiu
fechar a entrada de turistas na cidade
durante o ‘feriadão’ imposto na capital
paulista.

Com isso, visitantes e até mesmo
parentes de moradores não estão tendo
acesso ao município  desde 25 de março
e seguirão sem permissão de entrada
até domingo às 18h, dia 04 de abril.

A decisão tomada pelo prefeito
Afonso Raimundo de Souza foi

divulgada nas redes sociais e no site
da Prefeitura pelo próprio Prefeito e
Assessores, conforme o DECRETO
4491/2021.

“A decretação do feriado em São
Paulo, nos impõe adotar medidas
rígidas de bloqueio ao acesso a Borda
da Mata, com instalação de barreira
sanitária em quatro entradas da
cidade”, diz Afonso.

O Assessor Jurídico Jean Carlos de

Carvalho Santucci destacou os
procedimentos para execução das
medidas que estão sendo realizadas em
conjunto a Polícia Militar, Fiscalização
e Departamentos de Saúde e Serviços
da Prefeitura.

Portanto, não está sendo permitido o
acesso de visitantes ou turistas à
cidade, a não ser trabalhadores de
serviços realmente essenciais e
motivos altamente justificáveis.

Dengue também é uma preocupação da Saúde Pública
de Borda da Mata e se a população não cooperar, a

cidade pode ter mais uma Epidemia além da Covid-19
A Secretaria de Saúde de Borda da Mata, juntamente

com a Secretaria de Vigilância Epidemiológica, pede
a colaboração da população em receber o agente em
suas residências para vistoria e averiguação de
possíveis focos do mosquito da Dengue. Borda da
Mata apresentou alto índice de focos do mosquito
Aedes Aegypti e, se nada for feito, pode ter uma
epidemia de dengue na cidade, o que agravaria mais
ainda a situação atual que a Saúde Pública passa
devido a Covid-19.

“O controle da dengue exige um esforço de todos
os profissionais da saúde, gestores e principalmente
da população. Não se combate a dengue sem
parcerias. É preciso envolver outros setores da
administração do município como limpeza urbana,
saneamento, educação, turismo, meio ambiente e
outros. Mas você é a principal arma para ajudar a
vencer mais essa batalha”, diz o Secretário de Saúde,
Celso do Amaral.
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AGBA e FEBACLA homenageiam
escritor de Borda da Mata

A Academia Gonçalense de Belas
Artes (AGBA), de São Gonçalo – RJ, e
a Federação Brasileira dos Acadêmicos
das Ciências, Letras e Artes
(FEBACLA), de Niterói – RJ,
homenagearam o escritor e poeta Léo
Guimarães, de Borda da Mata, com o
Certificado de Mérito comemorativo
dos 160 anos do nascimento de
Antônio Parreiras, que foi um pintor,
desenhista, ilustrador, escritor e

professor brasileiro.
Por iniciativa de Sua Alteza Real

Príncipe Dom Alexandre Camêlo
Rurikovich Carvalho, presidente da
FEBACLA e do Professor Marcos
Vinicius Macedo Varella, presidente da
AGBA, o escritor Léo Guimarães foi
homenageado pelos muitos méritos que
concorrem em sua ilustre pessoa com
uma das proeminentes personalidades
da Cultura Brasileira.

Léo Guimarães de Borda da Mata é empossado como Acadêmico Internacional na FEBACLA

O escritor e poeta Léo Guimarães tomou posse no dia 27 de março como Acadêmico Internacional na
Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, com sede na cidade de Niterói – RJ. Ele
passa a ocupar a Cadeira N.º 113, tendo como Patrono Sir Issac Newton, matemático, físico, astrônomo,
teólogo e autor inglês que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os
tempos e como uma figura-chave na Revolução Científica.

Na ocasião Léo recebeu duas importantes honrarias: a Medalha do Mérito Acadêmico em reconhecimento
de seu primoroso trabalho em prol da Cultura Brasileira e o Título Honorífico de Personalidade Cultural do
ano de 2020, em gratidão pelos serviços prestados com honra e dignidade na área cultural e artística, onde
efetuou reconhecida atuação cultural, intelectual e social. As honrarias foram concedidas através do
Decreto Acadêmico N.º 0201.001/2021 da FEBACLA, com a chancela de Sua Alteza Real Príncipe Dom
Alexandre Camêlo Rurikovich Carvalho, Príncipe de Gothia e Leão, Chefe da Augustíssima e Soberana
Casa Real e Imperial dos Godos do Oriente.

Essa é a terceira agremiação literária e artística da qual Léo Guimarães passa a ser Imortal. Ele já é membro
da Academia Pouso-alegrense de Letras (APL) onde ocupa a Cadeira N.º 29 e da Academia Independente de Letras – AIL Ordem Scriptorium, onde ocupa a

Cadeira N.º 148 Luminar. Em virtude da pandemia do Covid/19 a cerimônia de posse acadêmica foi realizada de forma virtual através do aplicativo Google Meet.

Fiquem atentos aos novos horários de atendimentos realizados

pelas Secretarias Municipais de Senador José Bento


