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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Atualizado dia -21/05
Doses recebidas - 8.620
1ª dose aplicada - 5.801
2ª dose aplicada -2.283

Bom Repouso
Atualizado dia - 18/05

Doses recebidas - 3.496
1ª dose aplicada - 2.240
2ª dose aplicada - 1.070

Tocos do Moji
Atualizado dia - 21/05

Doses recebidas - 2.050
1ª dose aplicada - 1.250
2ª dose aplicada - 593

Senador José Bento
Atualizado dia -21/05
Doses recebidas - 976
1ª dose aplicada - 609
2ª dose aplicada - 293

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR
no dia: 27/05/2021

Dois menores são apreendidos e um cidadão
preso pelas Polícias Militar e Civil por roubar
loja de eletrônicos em Borda da Mata
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Morro dos Barreiros em Tocos do Moji
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Secretaria de Saúde de Borda
da Mata comemora Dia da
Enfermagem com presentes

aos profissionais da área e com
uma palestra motivacional

sobre autoestima e motivação
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Prefeitura de Senador José Bento
contrata caminhão pipa para

reduzir poeira em estradas rurais
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CRAS de Bom
Repouso

entrega de kits
com material
de trabalho

para os
idosos

integrantes do
Serviço de

Convivência e
Fortalecimento

de Vínculos

Materiais dos Kits
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Um dos melhores goleiros
da história de Borda da

Mata falece vítima de AVC

Osmar

Caetano

(Jibóia)
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Calçamentos da zona rural de
Tocos do Moji são recuperados
depois do período chuvoso
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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
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JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO
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GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

Professores da Rede Municipal e Estadual de Tocos do Moji participam
d e  C o r a ç ã o  d e  N o s s a  S e n h o r a  n a  P a r ó q u i a  d e  To c o s  d o  M o j i

No dia 16 de maio, aconteceu em Tocos do Moji,  a Santa Missa que foi celebrada pelo Pároco Padre Paulo Vieira Âmbar, o qual celebrou em intenção dos Professores do  Município e de todo Brasil, principalmente
por toda dedicação e responsabilidade em relação ao ensino neste período difícil em que a população está vivenciando.

Foi uma linda celebração que no final teve a coroação de Nossa Senhora Aparecida, realizada por professores da Rede Municipal e Estadual, simbolizando a importância que representam na sociedade e para o
futuro da nação.

“Agradecemos imensamente ao Reverendíssimo Pároco Padre Paulo e às lideranças da Paróquia, pelo convite e consideração pelos Professores. Agradecemos aos nossos Professores por representar tão
dignamente nosso Município e por estarem sempre dispostos a se doarem, principalmente nas adversidades. Deus abençoe a todos,” diz o Responsável pelo Departamento de Educação, Ernane.

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

Calçamentos da zona rural de Tocos do Moji
são recuperados depois do período chuvoso

No município de Tocos do Moji existem vários calçamentos
nas estradas rurais. Depois do período chuvoso, alguns pontos
danificam e a Prefeitura está fazendo a manutenção destes
locais, principalmente no morro do Bairro Barreiro, um dos
pontos mais atingidos.

O prefeito de Tocos do Moji, Nidão, reforça o compromisso
junto a população da zona rural, que está constantemente
trabalhando juntos aos demais Poderes, tanto Estadual como
Federal, para conseguir mais recursos ainda para aumentar
mais calçamentos em outros bairros e assim, melhorar a vida
de todo cidadão que vive nestes locais.

12 de Maio – Dia Mundial da Enfermagem
Dia 12 de maio, Dia Mundial da

Enfermagem, profissionais da área da
saúde que merecem o nosso
reconhecimento, principalmente em frente
à pandemia do Coronavírus e que merecem
o agradecimento de todos.

O dia 12 de maio foi escolhido, por
decisão do Conselho Internacional de
Enfermeiros, como uma forma de
homenagear os profissionais de saúde da
área de enfermagem, em razão do
aniversário de uma importante figura
nesse setor, Florence Nightingale, mãe da
enfermagem moderna.

Além disso, diante da pandemia do
Coronavírus, foi explicitada a importância
deles para o nosso cotidiano, pois são
profissionais da linha de frente desse
momento que o mundo está vivendo
desde março de 2020. Porém, é evidente
que esses profissionais, principalmente
no Brasil, não possuem a valorização que
merecem, visto a contribuição que trazem para toda a sociedade.

Nesse sentido, pode-se concluir que o dia 12 de maio é um dia muito importante e merecem o agradecimento de toda a
sociedade, não só pelas ações desse último ano, mas por tudo o que realizam diariamente nos hospitais, ambulatórios, UBS, na
aplicação de vacinas, acompanhamentos em domicílios e diversas outras funções dessa profissão tão nobre para os cidadãos.

Júlia Toledo

Borda da Mata

Não espere por uma crise para descobrir

o que é importante em sua vida. Platão
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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.

Secretaria de Saúde de Borda da Mata comemora Dia da Enfermagem com presentes
aos profissionais da área e com uma palestra motivacional sobre autoestima e motivação

No dia 14 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata encerrou as comemorações do Dia da Enfermagem com uma brilhante palestra com a Mestre Sandra Furini. O tema da palestra, Autoestima
e Motivação para superar obstáculos, foi pensado justamente para estes profissionais guerreiros, que estão atuando sempre na linha de frente ao combate de diversas doenças, principalmente agora com a Pandemia
da Covid-19, nunca deixando de lado a humanização e empatia para com o próximo.

Como forma de mostrar seu respeito e admiração pela equipe, o Secretário de Saúde, Celso do Amaral, juntamente com o Prefeito Afonso Raimundo de Souza e seu vice, Célio Cabral, presentearam a equipe de
enfermagem durante a semana que passou e encerraram com esta brilhante palestra motivacional. Logo após, ocorreu um café de confraternização, respeitando todas as normas sanitárias vigentes.

“Com respeito e com uma equipe unida, a Saúde Pública de Borda da Mata evolui dia após dia, afinal, o entrosamento de nossa equipe é que faz o nosso sucesso”, comemora o Secretário de Saúde, Celso do
Amaral.

Campanha Ação Solidária da Comarca de Borda
da Mata entrega cestas básicas a famílias carentes

No dia 22 de maio,  foi encerrada a
campanha “AÇÃO SOLIDÁRIA”, que
envolveu a Comarca de Borda da Mata,
representada pela Juíza de Direito,
Diretora do Foro,  Dra. Elaine de Almeida
Lopes Jardim, juntamente com a
Defensoria Pública; 142ª Subseção da
OAB Borda da Mata; Ministério
Público; Prefeitura; Polícia Civil e Polícia

Militar.  Foi graças a união de esforços e
a colaboração de pessoas generosas que
foram arrecadados alimentos não
perecíveis já alocados ao CRAS  e
distribuídas a famílias carentes. “Cada
cesta além dos alimentos e afeto, leva
máscaras de proteção. Em tempo de
pandemia a solidariedade tem ecoado em
todos os cantos, quando pessoas

abnegadas muitas vezes partilham o
pouco que tem. Toda doação é muito
bem vinda. Agradecemos imensamente
o gesto de todos que colaboraram e
partilharam tanta generosidade.
Estamos imbuídos do mesmo propósito
e já elaborando novas ações”, diz o
Tenente Guilherme Lagos, Comandante
da PM de Borda da Mata.

Juíza de Direito da Comarca, o Tenente Guilherme Lagos, o Presidente da OAB Borda da Mata, Jean

Carlos de Carvalho Santucci e a Assistente Social Evelyn A R de Freitas e os Servidores da Comarca.

A vida real do ser humano consiste em ser feliz, principalmente por estar

sempre na esperança de sê-lo muito em breve. Edgar Allan Poe
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 06/2021

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$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais), destinado a suplementar as seguintes dotações orçamentárias no exercício corrente:
ÓRGÃO 02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02.03.02 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo primeiro, com valor
de R$ 1.000.000,00(UM MILHÃO DE 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 suplementar 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.

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo primeiro, com valor de R$
196.069,12 (cento e noventa e seis mil, sessenta e nove reais e doze centavos), 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, 02 de fevereiro 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 09/2021
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$ 1.300.000,00 (um
milhão e trezentos mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária no exercício corrente:

ÓRGÃO 02.03 – SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 02.03.02 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo primeiro, com valor de
R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), são os provenientes de anulação da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 02.03 – SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02.03.02 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Art. 3º. Na execução orçamentária deste crédito suplementar 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, 02 de fevereiro 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 10/2021
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$ 110.000,00 (cento

e dez mil reais), destinado a suplementar as seguintes dotações orçamentárias no exercício corrente:
ÓRGÃO 02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 02.03.04 – VIGILÃNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo primeiro, com valor
de R$ 110.000,00(cento e dez 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 suplementar 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, 02 de fevereiro de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente

Luiz Carlos da Silva
Secretário

LEIA O SALMO 38
Salmo 38- Três vezes ao dia durante três dias. Faça três pedidos.

Dois difícieis e um impossível, mesmo não acreditando
verá o que acontece. Publicar no quatro dia.

Polícia Militar prende foragido da
Justiça no bairro Santa Cruz

No dia 05 de Maio, quarta-feira, por volta das 19h, no bairro Santa Cruz, a PM
após tomar conhecimento que um cidadão estava com mandado de prisão em aberto,
deu início a Operação batida policial no intuito de localizar o foragido, tendo sido
logrado êxito em localizá-lo próximo da sua residência no bairro Santa Cruz, sendo
então dada voz de prisão e posteriormente conduzido a Delegacia Polícia Civil.

Polícia Militar prende infrator
por tráfico ilícito de drogas
no bairro Santa Terezinha

No dia 06 de Maio, quinta-feira, por volta das 15h, no bairro Santa Terezinha, a
PM realizou uma Operação para o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão
em desfavor de um infrator por suspeita de tráfico de drogas na sua residência, ao
chegar na residência alvo, o autor se encontrava no local, sendo informado sobre o
Mandado de Busca. Sendo realizado a busca no quarto do autor, foi localizado na
parte superior do armário do quarto, 01 pequena porção de substância análoga a
maconha, 04 caixinhas de papel de seda, 02 pacotes de papel aromatizado, 01 faca 12
cm lâmina, 01 aparelho celular LG K41S com uma nota de R$ 50,00 dentro da capa.
Durante as buscas, o autor ficou alterado com os policiais e começou a interferir nas
buscas realizadas, diante disso foi necessário o uso de força moderada e algemação
do autor. Foi dada continuidade nas buscas na residência e localizado debaixo da
geladeira próximo ao motor, uma sacola com 04 porções de substância análoga a
maconha, embaladas em pedaços prontas para a venda. Diante disso, o autor foi
preso e conduzido para Delegacia Polícia Civil.

Dois menores são apreendidos
e um cidadão preso pelas Polícias
Militar e Civil por roubar loja de
eletrônicos em Borda da Mata

No dia 11 de Maio, terça-feira, por volta das 13h55, no bairro Amoreiras, a PM foi
acionada via 190 pelas vítimas que relataram terem sofrido um roubo, imediatamente
a PM deslocou ao local e em contato com as vítimas disseram que por volta das
13h55, dois homens entraram no estabelecimento comercial e apontando uma arma
de fogo, aparentando ser um revólver calibre 38, anunciaram o assalto e mandaram
que entregassem os celulares. Que enquanto um dos autores fechou a porta do
comércio, o outro autor começou a pegar diversos materiais e colocou numa mochila,
após isso os autores disseram para as vítimas saírem do local depois de 10 minutos.
Os autores desceram a pé,  sentido a Av. Joao Olívio Megale e entraram em um
veículo Fiat/UNO, cor Cinza. Após a contagem dos materiais levados, foi possível
constatar que foram levados aproximadamente 19 aparelhos celulares, maioria da
marca xiaomi, cinco frasco perfumes, uma garrafa de whisky black label, 02 caixas de
som, marca h-maston e diversas camisetas. A PM acionou o cerco/bloqueio das
cidades circunvizinhas e a equipe da Polícia Militar de Pouso Alegre,  após terem
acesso as filmagens do roubo, reconheceram um dos autores, sendo este menor de
idade, o qual foi abordado próximo da rodoviária. No primeiro momento o menor de
idade negou a autoria, mas a vítima acabou reconhecendo-o, vindo a entregar os
outros comparsas também moradores de Pouso Alegre. Este menor foi apreendido
no mesmo dia. Foi realizado rastreamento para localizar os outros autores e os
materiais roubados, porém  não obtiveram êxito naquele dia. As placas do veículo
usado na ação do roubo foram localizadas jogadas em um terreno baldio no bairro
Parque Real em Pouso Alegre e se tratava do veículo Fiat/Uno furtado em data
anterior em Borda da Mata.

Na data de 13/05/2021 em continuação as diligências para prender os outros
autores do roubo, a viatura policial durante patrulhamento pelo bairro Colina Verde
em Pouso Alegre deparou com outro autor conduzindo um veículo Honda/Civic,
com queixa de Furto/Roubo, sendo dada ordem de parada ao veículo, porém o autor
desobedeceu às ordens e evadiu em alta velocidade por várias ruas do bairro,
sendo feito o acompanhamento e posteriormente obtido êxito em abordá-lo no
bairro São Cristóvão. Foi constatado que o autor é menor de idade, 17 anos. Em
parlamentação este assumiu a autoria do roubo a loja em Borda da Mata e indicou
o local onde havia escondido o veículo Fiat/Uno usado na ação, sendo este
recuperado em um terreno baldio. O menor relatou que era ele que estava portando
a arma de fogo usada no crime e disse que a arma de fogo estava guardada na casa
da sua irmã, sendo a arma localizada e apreendida. Diante disso, mais este menor foi
apreendido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre/MG.

Posteriormente, a Polícia Civil de Pouso Alegre prendeu o autor maior de idade.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR

EM BORDA DA MATA:190 ou (35) 99829-1493
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CRAS de Bom Repouso entrega de kits com material de trabalho para os
idosos integrantes do  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Neste mês de Maio o CRAS - Centro
de Referência e Assistência Social de
Bom Repouso - realizou a entrega de kits
com material de trabalho para os idosos
integrantes do SCFV - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos.

No kit contém várias atividades para
os integrantes realizarem dentro de suas
casas. Além das atividades, também
foram incluídos no kit, caixa de lápis
para colorir e escrever, massinha de
modelar para ajudar na coordenação e
um jogo da memória.

Um dos melhores goleiros
da história de Borda da

Mata falece vítima de AVC
No dia 23 de

maio, Borda da
Mata  perdeu
um dos
m e l h o r e s
goleiros de sua
história. Osmar
Caetano, mais
c o n h e c i d o
como J ibóia ,
veio falecer no
Hospi ta l  de
Pouso Alegre.
Ele foi vítima
de um AVC e
e s t a v a
internado há,
cerca de,  15
dias.

A morte  de
Osmar causou
g r a n d e
comoção nas
redes sociais,
pois  a lém de
bom jogador de
futebol  e  ter
fei to história
em sua época,
t inha  mui tos
amigos, muito
br incalhão e
seus amigos o
consideravam
como “Lenda
Viva” ,  como
ele gostava de
ser chamado.

Ele  fo i
sepul tado no
mesmo dia no
c e m i t é r i o
municipal.
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Dia das Mães é comemorado em Senador José Bento com diversas homenagens

A Secretária de Assistência Social, Irene Ferreira juntamente com o Prefeito Fernando Fernandes e a vice-prefeita Andreia Inacio fizeram questão de entregar
uma flor para cada mãe de Senador José Bento. A vice-prefeita, Andréia Inácio também fez questão de ir pessoalmente entregar a mesma lembrança para a mãe
mais nova e a mais velha do  município. A administração desejou a todas as guerreiras, um Feliz Dia das Mães!| A Secretária de Assistência Social e o Prefeito
Fernando também fizeram uma homenagem especial do Dia das Mães para primeira dama, Mariléa Fernandes e a vice-prefeita, Andréia Inácio presenteando-as
com uma linda orquídea. O prefeito Fernando Fernandes também cumprimentou a Secretária Irene, desejando-as Feliz Dia das Mães.

A equipe do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social também montou uma operação especial Dia das Mães para entregar para todas as mamães
do município, uma singela e bonita lembrança personalizada.

Prefeitura de Senador José Bento
contrata caminhão pipa para

reduzir poeira em estradas rurais

A gestão do prefeito, Fernando Fernandes, juntamente com a vice-prefeita, Andreia
Inacio, disponibilizaram um caminhão pipa para amenizar um dos principais
problemas dos moradores rurais, a poeira gerada nos dias secos. O veículo em
questão estará passando por todos os bairros no período de um mês.

A água usada para molhar as estradas não é potável, sendo retirada de outras
fontes de água não usada para consumo humano.

15 de Maio – Dia do Assistente
Social – Senador José Bento

Neste dia dedicado ao “Assistente social”, quero agradecer a Deus pela minha
profissão, e, parabenizar a todos meus colegas que lutam pelos direitos da população
mais vulnerável de nossa sociedade. Também, de uma maneira muito especial e com
o coração cheio de saudades, não poderia deixar de prestar minha homenagem a um
dia ex-integrante do Projeto de Inclusão Social “CONVIVER”, que é executado há
mais de dois anos no Cras Senador José Bento, nosso querido Alex, que há sete
dias foi chamado por Deus para fazer parte da família celestial. Já sentimos sua falta
Alex, mas, tenha certeza, estará eternizado em nossos corações. Aos familiares e
amigos, nossos sentimentos, e saibam que poderão contar com nossas orações e
solidariedade.

Ivanilda Silva

Assistente Social

Dia Internacional da Enfermagem
Senador José Bento

No dia 12 de Maio é comemorado o
Dia internacional da Enfermagem. Nossa
homenagem e reconhecimento aos que
lutam diariamente para salvar vidas no
nosso Município. E sabemos que não é
de agora que dão suas vidas pelas
Nossas.

Parabéns pelo seu dia:
Cleyton Boretto - Técnico de

Enfermagem; Jéssica Aparecida -
Técnica de Enfermagem

Rita Paiva - Técnica de Enfermagem;

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Fabíola Gonçalves - Técnica de
Enfermagem; Diego Fraga - Técnico de
Enfermagem; Silvana Beatriz - Técnica
de Enfermagem; Roberta Daniela -
Enfermeira; Karyne Vilas Boas -
Enfermeira; Adriana Couto - Enfermeira.

Gratidão: Prefeito: Fernando
Fernandes; Vice: Andréia Inácio;
Secretário de Saúde: Natan Souza.

Secretaria Municipal de Saúde

Senador José Bento

A violência sexual de crianças e
adolescentes pode ocorrer em várias
idades(incluindo bebês), e em todas as
classes sociais, podendo ser de várias formas,
como: abuso sexual: a criança é utilizada por
adulto, ou até um adolescente, para praticar
algum ato de natureza sexual; exploração
sexual: usar crianças e adolescentes com
propósito de troca ou de obter lucro
financeiro ou de outra natureza em turismo
sexual, tráfico, pornografia, ou também em
rede de prostituição.

Assim que for identificada a violência sexual, antes mesmo de conversar
com a vítima, é importante entrar em contato com profissional que possa
colaborar e dar o encaminhamento correto de acordo com o caso, conforme a
Lei nº. 13.431/2017.

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Esporte
de Senador José Bento revitalização a Mina dos Moreiras

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer,
Turismo e Esporte de Senador José Bento
mostra os trabalhos realizados na Revitalização
da Mina dos Moreiras. “Gostaríamos de
agradecer o Prefeito Fernando Fernandes, a
Vice-Prefeita Andreia Inacio pelo apoio
irrestrito na realização desta obra que está em
andamento. Assim, como os Secretários de
Obras, Wagner Aparecido Couto e Arnaldo
pelos serviços realizados para a preparação
do local para que o escultor bentense Birí
Amaro possa iniciar o processo da criação da
obra de arte da Mina. Estendemos nossos
agradecimentos aos funcionários da prefeitura
que não medem esforços para entregar a obra
no prazo: Ismael, André, Silvinho, Pedro, João
Pedro, Celinho, Adrianinho e Chicão. Nosso
muito obrigado!, diz a Secretária de Turismo,
Renata Fernandes.

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.


