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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Atualizado dia - 17/09
Doses recebidas - 22.138
1ª dose aplicada - 13.339
2ª dose aplicada - 7.989

Dose única - 281

Bom Repouso
Atualizado dia - 17/09

Doses recebidas - 11.798
1ª dose aplicada - 8.617
2ª dose aplicada - 3.427

Dose única - 150

Tocos do Moji
Atualizado dia - 16/09

Doses recebidas - 6.633
1ª dose aplicada - 3.395
2ª dose aplicada - 1..757

Dose única - 68

Senador José Bento
Atualizado dia - 16/09

Doses recebidas - 3.726
1ª dose aplicada - 1.378
2ª dose aplicada - 895

Dose única - 30

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR  no dia: 23/09/2021

Prefeitura de Senador José Bento perfura dois
poços artesianos sendo um no perímetro urbano
e outro no bairro da Água Parada na zona rural

Poço Artesiano no Bairro Água Parada

Páginas 2 e 3

Prefeito de Tocos do Moji se
reúne com representantes da
Polícia Militar para tratar de
avanços na Segurança Pública

Élcio, Nidão e Guilherme
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Nutricionista Responsável Técnica
pela Merenda Escolar de Borda da
Mata realiza treinamento com as
Serventes Escolares para volta

as aulas no modelo híbrido

Treinamento da Nutricionista com as Serventes Escolares
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Bom Repouso completa vacinação contra a
Covid-19 na população adulta com a 1ª dose

Parte da
Equipe de

Imunização
e a

Secretária
de Saúde
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Prefeitos de Borda da Mata, Afonso
Raimundo de Souza e Tocos do

Moji, Givanildo José da Silva são
homenageados pelo Rotary

Internacional em Capitólio-MG
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Soldado Brant,
representando

Borda da Mata,
é vice campeão

geral da
Ultramaratona
“Caminho de
Aparecida”
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Quatro ciclistas
de Borda da

Mata participam
de uma das

maiores prova de
Mountain Bike
da região em

Bueno Brandão
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Bom Repouso
volta com as

aulas presenciais
nas Escolas
Municipais
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2021

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

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,
lanches,
bolos,

brioches
e muito
mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso
Alegre,

servimos
almoço self-

service.

Políticos de Senador José Bento e entre eles, o Prefeito Fernando
vão a Brasília em busca de mais recursos para o município

Na semana de 13 a 17 de setembro, o
prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes junto com
vereadores municipais e equipe de
governo estiveram em uma série de
reuniões oficiais em Brasília, com o
objetivo de buscar novos recursos para
o município.

No dia 15 de setembro, o Prefeito
esteve  no gabinete do amigo e Deputado
Federal, Dr. Frederico, acompanhado
dos vereadores Thiago e Silvio Santos,
quando solicitaram ao deputado a
iluminação do campo do Bairro Água

Parada, aquisição de novos veículos
para Polícia Militar e auxílio na liberação
de recursos empenhados no Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Antes, no dia 14 de setembro,
participaram de  uma reunião importante
na FUNASA em Brasília, onde
solicitaram algumas demandas de
extrema importância para o município
neste momento de falta de água. Dentre
elas, estão a perfuração de poços
artesianos nos bairros rurais, como
também na área urbana.

Visita a Brasília

Senador José Bento recebe Kit
Defesa Civil do Governo do Estado

No dia 10 de setembro, Senador José Bento foi contemplado com um Kit Defesa
Civil do Governo de Minas Gerais. “Nosso muito obrigado por mais esta conquista
da população”, celebra o Prefeito Fernandes.

Bairro Água Parada em Senador
José Bento ganha Poço Artesiano

Preocupada em amenizar os problemas
causados pela estiagem que atinge a
região, a Prefeitura de Senador José
Bento instalou no dia 21 de setembro
um poço artesiano no bairro Água
Parada.

Para o prefeito Fernando Fernandes e
a vice-prefeita, Andréia Inácio a
instalação do poço artesiano no bairro,
além de melhorar o sistema de
abastecimento, o local estará mais
preparado para os próximos períodos de
estiagem, garantindo a população a
qualidade e continuidade na distribuição
da água.

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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Secretaria de Saúde de Bom Repouso realiza
conscientização sobre a importância

 do aleitamento materno
“Agosto Dourado” é  o mês dedicado a amamentação, cujo nome, simboliza uma campanha social pela maior consciência

de papais e mamães, quanto a importância do leite materno na alimentação dos primeiros anos de vida dos bebês.
A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso realizou ações de conscientização da importância do aleitamento

materno, além de uma sessão de fotos com as gestantes para comemorarem esse momento tão especial.

Mutirão para
emissão de Carteira

de Identidade é
realizado no CRAS
de Bom Repouso

No dia 06 de setembro,  aconteceu o mutirão para emissão de Carteira de
Identidade no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do
município de Bom Repouso.

Várias pessoas foram beneficiadas por essa ação.

Atenção Produtores
Rurais de Bom Repouso!

Já estamos emitindo o CCIR de
2021. Procure o Departamento de

Agricultura para emitir
 do seu imóvel.

Prefeitura de Senador José Bento perfura poço
artesiano que vai beneficiar a população do município

Preocupada em amenizar os
problemas causados pela estiagem
que atinge a região, a atual
administração municipal de Senador
José Bento instalou no dia 17 de

setembro um poço artesiano em uma
região próxima ao loteamento
Fernando Cortês.

“Esse novo poço que está sendo
perfurado é considerado estratégico,

pois vai melhorar o sistema de
abastecimento do município”,
analisaram o prefeito Fernando
Fernandes e a vice-prefeita, Andréia
Inácio.

Prefeitura de Senador José Bento inicia
pavimentação em trecho do bairro Água Parada

Neste mês de setembro, foi iniciado o
calçamento em bloquetes de concreto

sextavado de 750 metros no Bairro Água
Parada em Senador José Bento. “Vale

destacar que todo este trabalho foi feito
através da emenda parlamentar do

Deputado Estadual, Dr. Paulo.
Tal benefício, além de dar uma nova
imagem para o município, leva mais

infraestrutura, desenvolvimento e
qualidade de vida para a população

do bairro”, diz o Prefeito
 Fernando Fernandes.

GRÁFICA E JORNAL
TRIBUNA POPULAR

(35)9 - 9910- 8233
(35) - 3 4 4 5 - 2 1 3 0
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Colaborador: CaCaCaCaCabo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Felipeelipeelipeelipeelipe

Senador José Bento realiza Blitz de
conscientização sobre o Setembro Amarelo
que fala sobre o cuidado com o suicídio
Setembro Amarelo é o mês de

c o n s c i e n t i z a ç ã o  e  o r i e n t a ç ã o
sobre o cuidado com suicídio. Foi
realizada uma Blitz com os alunos
do Projeto Conviver, junto com a
e q u i p e  d o  C r a s  S e n a d o r  J o s é
Bento e Polícia Militar na cidade,
onde passaram por vários pontos
e n t r e g a n d o  u m  l i n d o  G i r a s s o l
confeccionado pelos  a lunos  do
Pro je to  e  f rases  de  es t ímulo  e
p e n s a m e n t o s  p o s i t i v o s .
“Obrigado à todos pela recepção
e  c a r i n h o  p a r a  c o m  n o s s o s
a l u n o s ” ,  a g r a d e c e  o s
responsáveis pela organização da
Blitz.

CRAS de Senador José Bento abre inscrições para
as Oficinas e diz que elas retornarão em 2022

O Cras Senador José Bento comunica
a toda a população que as oficinas só
poderão retornar as suas atividades em
2022, pois os locais das oficinas entrarão
em reforma neste último bimestre do ano
letivo. Os responsáveis agradecem a
compreensão de todos e estão a

disposição para qualquer
esclarecimento.

Também informa que estão abertas as
inscrições para as oficinas de futebol,
dança, hapkido, ballet, Handebol,
Voleibol. O responsável deve
comparecer ao CRAS, para a realização

e preenchimento de ficha de autorização.
Levar os documentos pessoais do
responsável e do aluno.

Obs.: À partir dos 6 anos de idade.
Horário para realização da inscrição:
07h às 11h
13h às 16h

Primeiro Encontro de Gestantes - Projeto Amor de
Mãe  - Bom Repouso-   Parceria CRAS e SAÚDE

O CRAS
juntamente
com profi-
ssionais da
s a ú d e
realizaram
o f i c i n a s
com as
ges tan tes
abordando temas relacionados a gestação.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA
 DA POLÍCIA MILITAR
EM  BORDA DA MATA:
190 ou (35) 9-9829-1493

Polícia Militar prende homem
por provocar incêndio em
matas/vegetação no Cervo

No dia 08 de setembro, quinta-feira, por volta das 15h no Distrito Cervo, a PM
recebeu denúncia anônima sobre um incêndio criminoso realizado por um cidadão
em dois locais distintos no distrito. De posse das informações relatando quem foi
um dos autores da queimada, a PM deslocou até a residência do mesmo, sendo este
localizado e preso, posteriormente foi feito o registro para futuras providências. O
autor negou a ação.

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

No dia 10 de setembro, sexta-feira, por volta das 22h30 no Centro da cidade, a PM
durante Operação Policial visualizou um transeunte já conhecido nos meios policiais,
em atitude suspeita, sendo este abordado e localizado uma bucha de substância
análoga a maconha. Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado
para o registro do T.C.O.(Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Polícia Militar prende homem
por dano e lesão corporal
no bairro Santa Terezinha

No dia 11 de setembro, sábado por volta das 05h50 no bairro Santa Terezinha,
durante patrulhamento a PM foi acionada por um cidadão noticiando um crime de
dano no seu estabelecimento comercial, pois alguém havia quebrado a janela lateral
do seu comércio e evadido, que no local havia sinais de marcas de sangue que
tomavam sentido ao bairro Santa Terezinha.

De posse das informações a equipe policial realizou o rastreamento em busca do
autor, seguindo os rastros de sangue, ao passar próximo da casa do autor, ouviram
gritos e algazarras e ao averiguar o que se passava chamaram na porta e foram
atendidos por uma mulher chorando em prantos e com a boca sangrando e ao ser
indagada sobre o ocorrido, relatou ter sido agredida por seu namorado.

A vítima franqueou a entrada na residência onde a PM deparou com o autor com
um pano enrolado na perna direita sangrando; e ao ser indagado sobre os fatos
confessou ter machucado a perna quando chutou o vidro de uma loja, pois estava
com raiva de sua namorada, pois esta queria ir embora. Diante dos fatos, foi dada
voz de prisão pelo crime de dano e de lesão corporal ao autor e encaminhado a
Delegacia de Polícia Civil de plantão de Pouso Alegre.

POLÍCIA MILITAR FAZ O
ALERTA SOBRE GOLPES:
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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.

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

Soldado Brant, representando Borda da Mata,  é vice campeão geral da Ultramaratona
“Caminho de Aparecida”

No início de setembro, foi dada a largada para a corrida de longa distância denominada MCK, evento que celebrou o retorno dos eventos esportivos a céu
aberto na fase mais flexível da pandemia.

Nesta competição, atletas de todo o Brasil participaram das 4 modalidades disponíveis na prova,  tendo o atleta Brant participado da modalidade 70km, com
largada em Wenceslau Braz/MG e chegada em Aparecida/SP.

Após 6 horas e 36 minutos subindo e descendo a temida Serra da Mantiqueira por trilhas e estradas, o atleta cruzou a linha de chegada em 2° lugar geral!
Brant contou com o apoio dos amigos atletas e moradores de Borda da Mata, Felipe e Fábio.

Campanha de Vacinação contra a Raiva Canina e Felina em Borda da Mata
A Secretaria Municipal de Saúde fez a divulgação dos pontos de vacinação, referente à Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, de 2021 nas redes sociais da Prefeitura.
Esse ano haverá o dia “D” de vacinação na Praça Central da cidade, no dia 02 de outubro das 08h às 12h.
Para que todos possam vacinar seus cães e gatos com tranquilidade, a vacinação está sendo feita em períodos pré-determinados, em cada região da cidade.
Tendo em vista todos os protocolos de segurança, os profissionais que estarão trabalhando foram capacitados e treinados pelo médico veterinário da Prefeitura.
A vacinação de cães e gatos permanece sendo uma das principais ações de controle da raiva animal em áreas urbanas e rurais, responsável pela diminuição na incidência de casos de raiva canina e felina e,

consequentemente, da raiva humana.
A Campanha começou no dia 15 de setembro e vai até o dia 15 de outubro.

Dia D - 02 de Outubro - 8h às 12h
Praça Cental - Borda da Mata
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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

Borda da Mata realiza Campanha
para recolher Lixo Eletrônico

e Óleo de Cozinha

Lixo eletrônico, e-lixo ou resíduos de
equipamento eletroeletrônico (REEE).
Todos esses termos se referem à mesma
coisa: produtos elétricos e eletrônicos
quebrados, danificados ou sem utilidade
por algum motivo e que na maioria das
vezes são descartados no lixo comum
ou ficam esquecidos em alguma parte
da casa.

A cada material eletrônico ou óleo
entregue, foi oferecido ao participante

uma muda para plantio e este obterá
todas as informações necessárias para
o sucesso do resultado esperado na
recomposição vegetal.

Todo óleo arrecadado foram
convertidos em sacos de ração para cães
e gatos cuidados por ONG’s e ações para
proteção animal.

A campanha foi de 13 a 17 de setembro
na Praça Nossa Senhora do Carmo,  das
10h às 17h.

Prefeitura de Bom Repouso decreta
luto de três dias pelo falecimento do
ex-Presidente do Antigo Clube de

Rodeio, José Leandro Borba
No dia 08 de setembro, a  Prefeitura Municipal de Bom Repouso decretou luto

oficial por três dias e lamentou o falecimento do Sr. José Leandro Borba, Presidente
do Antigo Clube de Rodeio. “Registramos o sentimento de pesar e nos
sensibilizamos com familiares e amigos que sofrem a dor do luto neste momento”.

Confira abaixo o decreto:

Departamento de Turismo de Bom Repouso
apresenta live com receitas de morango na Oitava
Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais

No dia 15 de Setembro, O Departamento de Turismo de Bom Repouso  apresentou uma live com a participação de Salete
Olímpia, ensinando as receitas de como fazer a Geléia e o Licor de Morango, na Oitava Jornada do Patrimônio Cultural de
Minas Gerais.

“Confira essa produção e aprenda a fazer a melhor geleia e licor de morango que nosso município pode oferecer no
Facebook: Turismo, Esporte e Cultura Bom Repouso”, diz a Responsável pelo Departamento de Turismo, Talita Bertolacini.

Salete Olímpia que fez a live e
Talita em encontro com o

Secretário Estadual de Turismo

Prefeitura de Senador José Bento realiza instalações
de lixeiras em vários pontos da zona rural

A Prefeitura de Senador José Bento já realizou a instalação de lixeiras em diversos pontos de estradas rurais que pertencem
ao município.

A instalação destes coletores era uma reivindicação dos produtores rurais que tiveram seu pedido atendido pelo prefeito
Fernando Fernandes e pela vice-prefeita, Andréia Inácio.
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Prefeitos de Borda da Mata, Afonso Raimundo de Souza e Tocos do Moji, Givanildo
José da Silva são homenageados pelo Rotary Internacional em Capitólio-MG

No dia 18 de setembro, os prefeitos de
Borda da Mata, Afonso Raimundo de
Souza e de Tocos do Moji, Givanildo
José da Silva participaram de um evento
do Rotary Internacional em Capitólio
MG.  A pauta principal do evento foi a
preservação do meio ambiente, em que
consiste o prefeito, durante o mandato
se comprometer a plantar uma árvore por
cada habitante, ou seja, Borda da Mata
deve plantar cerca de 20 mil árvores e

Tocos do Moji, cerca de quatro mil.
“Sabemos da necessidade da
preservação do meio ambiente para
podermos dar um futuro melhor para
nossos filhos. Assumimos esse
compromisso e fomos homenageados.
Parabéns ao Rotary e todos envolvidos
neste evento”, dizem os prefeitos que
também contaram com a companhia dos
Prefeitos de Ouro Fino e Bueno Brandão
e da Prefeita de Inconfidentes.

Tocos do Moji realiza Semana
da Coleta do Lixo Eletrônico

Na semana de 13 a 17 de setembro, aconteceu a coleta de lixo eletrônico na cidade
de Tocos do Moji.

Também foi coletado óleo de cozinha usado que se converterá em sacos de ração
para instituições que cuidam de animais.

Esta ação é muito importante para a preservação do meio ambiente.

Setembro Amarelo - Mês de
valorização a vida e Prevenção ao
suicídio - Secretaria Municipal
de Saúde de Tocos do Moji

Essa é uma campanha de extrema
importância, uma vez que o suicídio
é  um problema grave  de  saúde
pública e que, muitas vezes, pode ser
evitado. Apesar de o assunto ser
delicado, é importante conversamos
sobre o suicídio e maneiras como
preveni-lo.

De acordo com a OMS, a cada 40
segundos, uma pessoa morre por

suicídio em algum lugar do planeta.
Isso significa que, em um ano, mais
de 800 mil pessoas perdem sua vida
dessa forma.

Não há nada mais valioso do que a
vida, não duvide disso e não permita
que as adversidades o impeçam de
ser feliz.

Procure ajuda profissional você
não está sozinho.

Quatro ciclistas de Borda da Mata
participam de uma das maiores

provas de Mountain Bike
da região em Bueno Brandão

No dia 19 de setembro, aconteceu
na cidade de Bueno Brandão/MG, o
Ouro Biker Stages, uma das maiores
provas de Mountain Bike da região. 

A prova reuniu,  cerca de 630
ciclistas de diversas cidades.

Quatro ciclistas de Borda da Mata/
MG participaram deste evento. 

Destaque para Maria Rita dos
Santos, que percorreu os 42 kms do
Percurso Sport, com 1.260 metros de
ascensão.  “Rit inha” terminou a
prova  em 4º  lugar,  na
categoria ”Expert A” (com ciclistas

de 12 a 17 anos).
Os  out ros  03  c ic l i s tas

bordamatenses disputaram a prova
no Percurso Pro, com 62 km e 1.875
metros de ascensão. 

Na ca tegor ia  ”Sub 30"  (Com
ciclistas entre 23 a 29 anos),  Paulo
Moreira foi o 14º colocado,  já  Luiz
Carlos Mendes finalizou a prova na
24º posição. 

Entre os ciclistas da categoria
“Master B1”, (Com idade entre 40 e
44 anos), Ramirez Sousa Medeiros,
foi o 11º colocado. 
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Bom Repouso completa vacinação contra a
Covid-19 na população adulta com a 1ª dose

Viemos aqui informar a população que finalizamos a primeira
etapa da vacinação contra COVID -19 e diferente de muitos
municípios alcançamos 100% da cobertura estipulada, o que
somente foi possível com o esforço de todos e principalmente
das nossas equipes de PSF e dos nossos Agentes de Saúde
que deram seu máximo na busca e monitoramento dos
pacientes de suas áreas, estamos orgulhosos por vocês,
sabemos  que é apenas uma etapa e que ainda temos as doses
2 e os adolescentes, mais o  reforço. Aqui nosso compromisso
de não medir esforços para que nossa população seja
imunizada, e 100% imunizada!

Secretaria Municipal de Saúde
Bom Repouso

Bom Repouso volta com as aulas
presenciais nas Escolas Municipais

No dia 20 de setembro, depois de toda população adulta estar vacinada com a 1ª
dose da Covid-19, os alunos das Escolas Municipais de Bom Repouso retornaram
às aulas presenciais.

“É com imensa alegria que recebemos os nossos alunos seguindo todos os
protocolos sanitários preventivos contra a COVID-19. Desejamos a todos os
profissionais da educação, aos pais e à todos os alunos as boas-vindas”, diz a
Secretária de Educação, Renê.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE
LEI Nº 27/2021

“”Dispõe sobre a autorização para a
participação do município de Borda da
Mata no consórcio público denominado
Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Sapucaí -
AMESP.”

Art. 1º - Fica autorizada a participação
do município de Borda da Mata/MG no
consórcio público denominado
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO MÉDIO
SAPUCAÍ - AMESP, com a finalidade
de planejar e executar projetos e
programas que visem ao
desenvolvimento regional sustentável,
ao aperfeiçoamento das gestões
administrativas de seus associados e a
formulação de políticas públicas
regionais que venham beneficiar a
população dos municípios associados,
visando à melhoria da qualidade de vida
da população, pelo Contrato de
Consórcio Público, por seus estatutos e
pelos demais atos ou normas que venha
a adotar.

Art. 2º - Fica o chefe do Poder
Executivo autorizado a subscrever
Contrato de Consórcio com natureza
jurídica de associação pública com
natureza autárquica nos termos do § 4º
do artigo 5º da Lei 11.107/05.

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal
deverá consignar nas leis orçamentárias
dotações específicas para atender à
celebração de contrato de rateio e demais
despesas decorrentes da participação
do Município no consórcio público de
que trata esta lei.

§1º - O contrato de rateio será
formalizado em cada exercício financeiro
e seu prazo de vigência não será
superior ao das dotações consignadas
no orçamento correspondente.

§2º - É vedada a aplicação dos
recursos entregues por meio de contrato
de rateio para o atendimento de
despesas genéricas, inclusive
transferências ou operações de crédito.

§3º - Com o objetivo de permitir o
atendimento dos dispositivos da Lei
Complementar 101, de 04 de maio de
2000, o consórcio público deverá
fornecer informações necessárias para

que sejam consolidadas, nas contas dos
entes consorciados, todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em
virtude do contrato de rateio, de forma
que possam ser contabilizadas nas
contas de cada ente da Federação na
conformidade dos elementos
econômicos e das atividades ou projetos
atendidos.

Art. 4º - O Poder Executivo deverá
elaborar contrato de programa
disciplinando os serviços e as
obrigações entre municípios e com o
consórcio público.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 6º – Revogam-se as disposições
em contrário.

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

Comissão de Legislação,
Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente

Luiz Carlos da Silva
Secretário

Nutricionista Responsável Técnica
pela Merenda Escolar de Borda da
Mata realiza treinamento com as
Serventes Escolares para volta

as aulas no modelo híbrido

Neste mês de setembro, foi realizado
um treinamento com todas as
serventes escolares da rede Municipal
de Borda da Mata, ministrado pela
nutricionista Responsável Técnica
(RT) pela Merenda Escolar, Walquiria
Megale.

O treinamento foi sobre
“Procedimento Operacional Padrão
(POP’s) e teve por objetivo descrever
os procedimentos de higienização de
instalações, equipamentos, móveis,
utensílios e alimentos como forma de
receberem com maior segurança e
responsabilidade os alunos no retorno

às aulas no modelo híbrido.
A nutricionista treinou todas as

serventes, juntamente com gestores de
cada escola, empregando técnicas
corretas, produtos e equipamentos
adequados e necessários a adoção de
medidas específicas de higienização
(limpeza + desinfecção) para evitar a
propagação da COVID-19.

A expectativa é que esta formação
contribua significativamente com a
consolidação das legislações atuais
vigentes no ambiente escolar, visando
a garantia de uma alimentação
saudável as crianças.

Prefeito de Tocos do Moji se reúne com representantes da
Polícia Militar para tratar de avanços na Segurança Pública
A segurança pública é um dos temas

muito importantes a serem tratados pelo
Poder Público. A Prefeitura de Tocos do
Moji, sempre preocupada em atender
bem todos os setores da sociedade,
também está atenta a esta questão. E
entre algumas ações, no dia  09 de
setembro esteve presente em visita ao
Gabinete do Prefeito Givanildo José da
Silva (Nidão)  o 1° Tenente Élcio,
Comandante da 81ª Companhia PM e o
1° Tenente Guilherme, Comandante do
5° Pelotão da 81ª Companhia PM. O
prefeito agradeceu a presença dos
representantes da Polícia Militar  e na
oportunidade tratou de diversos
assuntos para melhorar ainda mais a
Segurança Pública local e fez questão
de ressaltar o apoio que a PM vem dando
ao município. Élcio, Nidão e Guilherme


