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Dívida do Governo do Estado de Minas com
Borda da Mata ultrapassa 4,5 milhões de reais

Não é novidade para ninguém o
assunto da crise financeira no Estado
de Minas Gerais. Pelo menos 138 cidades
mineiras já declararam estado de
calamidade financeira porque o Governo
está confiscando um dinheiro que é
direito de cada cidade. Esses repasses
são obrigatórios para manutenção de
recursos básicos como saúde e
educação, mas o governador do Estado
não está cumprindo com a obrigação.

Em Borda de Mata, a dívida ultrapassa
4,5 milhões de reais, o que está
prejudicando a execução de projetos,
obras e serviços. Toda a gestão de
recursos próprios do município está
priorizada para manter os serviços
essenciais do Departamento de
Municipal de Educação com as quatro
escolas e duas creches e da Secretaria
Municipal de Saúde, além de manter a
folha de pagamento em dia de quase 600
funcionários (600 famílias) da Prefeitura

e também dos fornecedores.
Os recursos para a folha de novembro

estão garantidos para o pagamento
dentro do mês (30/11). Importante
registrar que a Administração prioriza o
pagamento de seus servidores e tem, ao
longo desses 23 meses, se esforçado
para garantir o pagamento dentro do mês
trabalhado. No entanto, tudo indica que
não vai ser possível pagar, dentro de
2018, o 13º salário mais a folha de
dezembro, como foi feito em 2017.
Infelizmente, fatores externos
comprometeram o planejamento.

No caso de a perspectiva negativa se
confirmar, todos os esforços serão
realizados para pagar o 13º até o dia 30/
12/18 e a folha de dezembro até 10/01/
19. Se, as ações propostas pelos
prefeitos surtirem efeito e Borda da
Mata receber o que o Estado deve, os
pagamentos serão realizados
imediatamente.
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No mês de Dezembro, o

jornal Tribuna Popular

terá apenas uma edição

 no dia 12/12 e a Gráfica

entrará em recesso no

dia 14 de dezembro e

voltará no dia 02 de

janeiro.

Curso do Produtor Informado para Produtores
de Café é realizado em Tocos do Moji

Está sendo realizado no Município de Tocos do Moji o Curso
do Produtor Informado voltado aos produtores de Café, o Curso
é uma parceria do Cecafé – (Conselho dos Exportadores de
Café do Brasil), EMATER  e Departamento de Assistência Social
de Tocos do Moji. Os produtores estão tendo aulas de
Informática intercaladas com aulas de Sustentabilidade no Café
num total de 14 aulas, que estão sendo Ministradas pelo
Engenheiro Agrônomo de Tocos do Moji, José de Fátima Bento,
a  Auxiliar Administrativa, Regiane Aparecida Cruz, além de
Palestras da Coordenadora Regional do Bem Estar Social –
Emater, Aline Oliveira Guidis, do Gerente Regional da Emater,
Fábio Firmo e a Extensionista da Certificação do Café, Adriana
Barros Rodrigues.

Texto e Fotos: Regiane Cruz

Comunidade do distrito Sertão da
Bernardina em Tocos do Moji

homenageia o Pe. Carlos Roberto
de Carvalho (Pe. Beto) pelo seu

Jubileu de Prata Sacerdotal
(25 anos de Sacerdócio)

No dia 16 de novembro, no
Poliesportivo do Distrito Sertão da
Bernardina, a comunidade homenageou
o Pe. Carlos Roberto de Carvalho
durante a celebração da belíssima Missa
em ação de graças e logo após com uma
confraternização.

Pe. Carlos Roberto de Carvalho,
Natural de Piquete – SP, e atualmente
está como Vigário Paroquial na Matriz
Nossa Senhora da Imaculada Conceição
da Cidade de Alagoinha, da
Arquidiocese de Aparecida-SP.

Em 1992 durante a festa de Nossa
Padroeira trazendo até nós a imagem
Peregrina de Nossa Senhora Aparecida,
o Diácono Carlos Roberto de Carvalho
mais conhecido como diácono Beto
chegou pela primeira vez em Nossa
Comunidade.

Sendo desconhecido, mas que no
primeiro momento cativou a todos com
seu carinho e sua humildade.

Em 1993 aqui estava novamente
presente em nossa comunidade, agora
não mais como diácono Beto, mas sim
como Pe. Beto.

Os anos se passaram sucessivamente,
assim de 1992 até os dias de hoje
completando 26 anos de participação
aqui na Nossa comunidade. Pe. Beto não
veio só celebrar nossa festa, como já
celebrou batizados, primeira eucaristia,
casamentos e esteve presente em
inúmeras outras celebrações.

Nossa comunidade prestou-lhe

homenagem porque ela foi a primeira
entre as demais escolhidas pelo Padre
para uma peregrinação de nove dias
pelas comunidades por onde ele passou.
E a Comunidade do Sertão da Bernardina
fez parte da história desses 25 anos de
seu Sacerdócio.

Pe. Beto é mais que um padre para
todas as pessoas de Nossa comunidade.
Ele é como um pai, amigo de todos. Aqui
ele viu crianças nascerem, crescerem,
tornarem jovens e adultos. Viu muitas
pessoas queridas e amigas partirem para
junto de Deus. Ele sempre foi um irmão
amável pronto a nos erguer de nossas
quedas. Um companheiro solidário que
nos ouve nos orienta e em nome de Deus
até nos perdoa. Um mestre atento que
nos puxa as orelhas quando não
obedecemos aos mandamentos do pai.
Um amigo singular, designado por Deus
para nos conduzir pelo caminho mais
correto e mais seguro. Por isso nossa
comunidade do distrito do Sertão da
Bernardina sente-se honrada por este
mérito do Pe. Beto fazer parte de nossa
comunidade. E assim fez questão de
prestar-lhe essa pequena homenagem
parabenizando-o pelos seus 25 anos de
sacerdócio e ao mesmo tempo
agradecendo pelos 26 anos de
participação e de serviços prestados em
nossa comunidade.

Leila Aparecida Silva Dias –
Comunidade Sertão da Bernardina

Prefeitura Municipal de Tocos do
Moji paga 1ª parcela do 13º salário
Apesar  da  g rande  c r i se

enfrentada pelas Prefeituras do País
e  a  d ív ida  do  Es tado  com o
Município de Tocos do Moji que
ultrapassa a casa de R$ 1.240.000,00,

o município  já realizou o pagamento
da 1ª Parcela do 13º Salário dos
serv idores ,  com prev isão  de
pagamento da 2º parcela até 20 de
Dezembro/2018.

Curso do Produtor Informado em Tocos do Moji

Jubileu de
Prata do
Pe. Beto

Convite para 1ª Conferência
Pública em Tocos do Moji

É com grande satisfação que
convidamos a todos para participar da
1ª Conferência Pública de apresentação
do Diagnóstico da Situação do
Saneamento Básico do Plano Municipal
de Saneamento Básico do município de
Tocos do Moji. A atividade será
realizada no dia 12 de dezembro, às 09h,
na Câmara Municipal.

O Diagnóstico é a base orientadora
do PMSB, e consolida os levantamentos
realizados em campo pelos técnicos da
equipe da Seletiva Consultoria e soma à
percepção da população, levantada por
meio de diálogos realizados durante os
trabalhos de campo. A fase de
diagnóstico contempla a caracterização
e avaliação dos quatro eixos do
saneamento básico (abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza

urbana e manejo dos resíduos sólidos e
drenagem urbana e manejo das águas
pluviais), assim como outras
informações relevantes para a
construção e melhoria do entendimento
do quadro do saneamento no município.
Esse Diagnóstico permitirá traçar o
panorama da situação atual e futura e
planejar as ações e investimentos
estruturais e estruturantes em curto,
médio e longo prazo para o setor de
saneamento básico. Ressaltamos que
contamos com o empenho do município
na divulgação e na mobilização da
população para a atividade.

Vamos juntos propor melhorias nas
condições de saneamento de Tocos do
Moji.

Prefeitura Municipal d

e Tocos do Moji

Convite para oficina sobre
saneamento básico em Tocos do Moji

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

É com grande satisfação que
convidamos a todos para participar da
oficina de Elaboração do Diagnóstico
Técnico Participativo do Plano
Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) de Tocos do Moji. A
participação da população no
diagnóstico é de suma importância para
o Município, portanto venha contribuir
conosco para que juntos possamos

planejar o futuro do saneamento básico
do nosso município. As atividades
acontecem no dia 03/12 às 09h na
Câmara Municipal e são abertas a toda a
população.

Vamos juntos propor melhorias nas
condições de saneamento de Tocos do
Moji.

Prefeitura Municipal

de Tocos do Moji
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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

pratos

executivos

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85

Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Grupo da Secretaria de Saúde de Borda
da Mata auxilia fumantes a deixar o vício

Durante 3 meses,
uma equipe da
Secretaria de Saúde
(Médico Dr Cauê,
psicóloga Rosana,
f a r m a c ê u t i c a
Kassandra e
enfermeira Grazieli)
acompanhou o
Grupo de
Tabagismo que tem
por objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de parar de
fumar e oferecer mecanismos de ajuda para tal atitude. 10 pessoas iniciaram
no grupo e após o sexto encontro, 8 conseguiram parar de fumar. Graças a
determinação de cada participante e o comprometimento da equipe de saúde, esse foi um resultado inédito. 

O último encontro desta turma aconteceu no dia 06/11/18.

Dívida do Governo do Estado de
Minas com Borda da Mata

ultrapassa 4, 5 milhões de reais
Não é novidade para ninguém o

assunto da crise financeira no estado
de Minas Gerais. Pelo menos 138 cidades
mineiras já declararam estado de
calamidade financeira porque o Governo
está confiscando um dinheiro que é
direito de cada cidade. Esses repasses
são obrigatórios para manutenção de
recursos básicos como saúde e
educação, mas o governador do Estado
não está cumprindo com a obrigação.

Em Borda de Mata, a dívida ultrapassa
4,5 milhões de reais, o que está
prejudicando a execução de projetos,
obras e serviços. Toda a gestão de
recursos próprios do município está
priorizada para manter os serviços
essenciais do Departamento de
Municipal de Educação com as quatro
escolas e duas creches e da Secretaria
Municipal de Saúde, além de manter a
folha de pagamento em dia de quase 600
funcionários (600 famílias) da Prefeitura
e também dos fornecedores.

Em dezembro, a situação não é
diferente, está ainda mais difícil, por
conta da falta de responsabilidade do
Governo de Minas. Não é só em Borda
da Mata essa crise, conforme relatos e
reportagens veiculadas na TV, nos sites
de notícia e redes sociais, os 853
municípios de Minas Gerais estão
vivendo uma crise sem precedentes. Por
isso, em decorrência da falta de repasses
do Governo do Estado, a Prefeitura está

com dificuldades para fechar o ano de
2018, empenhar e pagar fornecedores e
folha de pagamento.

Os recursos para a folha de novembro
estão garantidos para o pagamento
dentro do mês (30/11). Importante
registrar que a Administração prioriza o
pagamento de seus servidores e tem, ao
longo desses 23 meses, se esforçado
para garantir o pagamento dentro do mês
trabalhado. No entanto, tudo indica que
não vai ser possível pagar, dentro de
2018, o 13º salário mais a folha de
dezembro, como foi feito em 2017.
Infelizmente, fatores externos
comprometeram o planejamento.

“No caso de  a  perspect iva
negativa se confirmar,  todos os
esforços serão realizados para pagar
o 13º até o dia 30/12/18 e a folha de
dezembro até 10/01/19. Se, as ações
propostas pelos prefeitos surtirem
efeito e Borda da Mata receber o que
o Estado deve, os pagamentos serão
realizados imediatamente. Contamos
com a compreensão de todos os
envolvidos e  com a divulgação
dessa informação de forma séria e
tranquila.  Todas as informações
oficiais e corretas são encontradas
no site www.bordadamata.mg.gov.br
e  na  página  da  rede socia l
F a c e b o o k . c o m /
Prefei turaBordadaMata”,  d iz  a
Assessoria da Prefeitura.

Prefeitura de Borda da Mata incentiva esporte
com a contratação de treinador em janeiro de 2017

Uma das ações
de incentivo ao
esporte em Borda
da Mata foi a
contratação do
professor Tiago
Lopes em janeiro de
2017 para treinar a
escolinha de
futebol, com aulas
três vezes por
semana no Estádio.
Dezenas de crianças
e adolescentes treinam e têm aproveitado o contraturno escolar para se dedicar a uma atividade física. Com o apoio das
famílias, da comunidade e da Prefeitura, muitas categorias se destacam e até conquistam títulos em campeonatos da região.

ESPORTE
Em 2018, a Prefeitura iniciou a reforma do Estádio com os servidores do Departamento de Obras, espaço que estava

totalmente abandonado, porém, com o acúmulo da dívida do Governo Estado de Minas Gerais com os municípios e o valor que
já ultrapassa R$ 4,5 milhões de reais, apenas os serviços essenciais foram priorizados.

Há ainda um projeto para revitalização do poliesportivo e de todo o complexo esportivo que fica ao lado, por meio de
empréstimo com o BDMG. Com a revitalização e ampliação do espaço que hoje também está bastante precário, vai ser possível
estimular ainda mais prática de esportes em Borda da Mata.

Este ano, outra conquista no setor foi a habilitação para receber o ICMS Esportivo. Há anos sem receber a parcela do ICMS
referente ao Esporte, Borda da Mata regularizou as políticas públicas e realização de atividades para voltar a pontuar no
programa do Governo do Estado que repassa parte da verba para manutenção do Esporte. A Administração 2017/2020 atuou
durante os dois primeiros anos na consolidação das ações e a resposta veio em 31 de outubro, em que a cidade está habilitada
para receber o recurso em 2019 com a pontuação de 324, sendo a 169ª colocada em um ranking de 534 municípios habilitados
em Minas Gerais. Um resultado inédito para Borda da Mata.

Comunidade de Bom Repouso doa
mais de 8 mil reais para Hospital
Samuel Libânio em Pouso Alegre

A cidade de Bom Repouso, que é um
verdadeiro exemplo de solidariedade, fez
a doação de R$8.500,00 ao Hospital das
Clínicas Samuel Libânio (HCSL) no dia
27 de novembro. Liderados pelo prefeito
da cidade, Messias Crispim Brandão, e
o pároco da Paróquia São Sebastião e
São Roque, padre João Hélio Fagundes,
representantes da comunidade
apresentaram a doação ao Conselho
Diretor da Fundação de Ensino Superior
do Vale do Sapucaí (FUVS). “É um
momento de muita alegria pra nós e
chega em um momento onde passamos
por uma crise financeira, principalmente,
pela falta de repasses do governo.
Agradecemos de coração essa
sensibilidade do município de Bom
Repouso e esperamos que esse gesto
tão nobre seja exemplo para outras
cidades que possam nos ajudar para
ficarmos mais fortes e atender cada vez
melhor as pessoas que precisam do
nosso Hospital. Vamos continuar firmes
e fortes nesse trabalho tão importante”,
comentou o presidente da FUVS, José
Walter da Mota Matos.

Durante a festa da paróquia de Bom
Repouso foi realizado o bingo de um
carro e acordado anteriormente que 25%
da arrecadação seria destinada ao
Hospital. “A comunidade de Bom
Repouso mostrou mais uma vez sua força
para ajudar ao Hospital que é um centro
de referência de saúde na nossa região.
Nós sempre fomos muito bem atendidos
aqui e essa é a forma de mostrar nossa
gratidão”, afirma o prefeito Messias.

A diretora administrativa do HCSL,
Jusselma de Paiva Reis, conta que o
recurso será usado no ambulatório de
ortopedia, na sala de urgência das fichas
verdes e para aquisição de cadeiras de
rodas, tudo para garantir a qualidade de
atendimento humanizado para pacientes,
lembrando que mais de 90% do
atendimento no Hospital é referente ao
SUS.

O padre João Hélio disse que a

comunidade se empenhou muito pois
sabia que o HCSL seria beneficiado com
a venda das cartelas de bingo. “Esse
Hospital é muito importante para toda
região e, inclusive, Bom Repouso, que
depende muito desse atendimento.
Agradeço a todos que trabalharam para
o sucesso dessa empreitada e as
pessoas que adquiriram as cartelas para
ajudar nossa paróquia e também o
Hospital Samuel Libânio”, ressalta.

Além do presidente da Fuvs, estavam
presentes no momento da doação o vice-
presidente, Eliéser Castro e Paiva; o
conselheiro, Lucas Silveira; o diretor
executivo, Luís Augusto Faria Cardoso,
o colaborador Benedito Andrade dos
Santos e o secretário de Governo de Bom
Repouso, Edmilson Andrade. No mês de
junho desse ano, a população de Bom
Repouso já havia ajudado o Hospital
Samuel Libânio com uma doação de
R$55.000,00 fruto da realização da Festa
do Peão da comunidade. “Agradeço a
todos que participaram dessa ação, que
vai beneficiar muito todos que precisam
do nosso Hospital. Parabenizo a
comunidade de Bom Repouso e espero
que outros municípios possam ter essa
mesma sensibilidade e solidariedade”,
disse o conselheiro Lucas.

O Hospital é referência direta para
atendimento à população de 54
municípios do Sul de Minas da
Superintendência Regional de Saúde de
Pouso Alegre, entre eles o município de
Bom Repouso. O HCSL também presta
atendimento a 16 microrregiões do
estado de Minas Gerais, totalizando 191
cidades, com população estimada de
mais de três milhões de habitantes.
“Agradeço imensamente a comunidade
de Bom Repouso por esse gesto nobre
e de caridade com o próximo. Vamos
continuar trabalhando com muito
empenho para prestar esse atendimento
de qualidade e humanizado”, disse o
vice-presidente Eliéser.

Fonte: Site/Univas

Entrega da doação  de Bom Repouso ao Hospital de Pouso Alegre

“O Auto Posto Portal das Amoreiras
(Posto BR) está contratando jovem
aprendiz com a idade entre 18 a 24
anos, interessados ir até local para

melhores informações”.
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Borda da Mata recebe
pesquisa de diagnóstico

socioassistencial por amostragem
O Departamento Municipal de

Desenvolvimento Social de Borda da
Mata vai realizar o Diagnóstico
Socioterritorial do município a fim de
identificar situações de vulnerabilidade,
conhecer as demandas por serviços da
rede socioassistencial visando melhoria
no atendimento à população, através da
adequação da oferta e demanda
conforme a realidade do município.
Também serão coletadas informações
sobre o potencial produtivo da
população, oportunidades de trabalho
e acesso ao mercado conforme as
diretrizes do ACESSUAS (Programa de
Acesso ao Mundo do Trabalho)
instituído pelo Ministério do
Desenvolvimento Social, cujo objetivo
central é identificar a necessidade do
mercado de trabalho, características
daqueles que buscam serviço e,
principalmente, direcionar as
qualificações profissionais e cursos
oferecidos, como é o caso do projeto em
andamento Qualifica Borda da Mata,
que, em parceria com o Fundo Especial
do Ministério Público, investiu cerca de
350 mil reais em cursos para
aperfeiçoamento profissional de quase
mil pessoas na cidade.

Dez recenseadores farão as aplicações

dos questionários em todos os bairros de
Borda da Mata a partir de dezembro de
2018. Na pesquisa por amostragem, cerca
de mil famílias serão entrevistadas. O
treinamento e acompanhamento dos
recenseadores, bem como o
processamento e análise dos resultados
serão feitos pelo Grupo Unis através da
Unidade de Novos Negócios. Os
pesquisadores estarão devidamente
identificados com crachá, colete e material
de trabalho.

Com início em novembro de 2018, o
projeto se estende pelos próximos oito
meses e entregará resultados
fundamentais para articulações de política
e ações de inclusão produtiva, além de
subsidiar a elaboração do Plano Municipal
de Assistência Social, que proporcionará
a continuidade, qualidade e excelência dos
serviços prestados aos bordamatenses.

É de suma importância que toda a
população seja receptiva e apoie o projeto
para que os objetivos traçados sejam
alcançados. E vale reforçar que a
participação nesta pesquisa não afetará
em nada os cadastros anteriormente
realizados junto ao Departamento de
Desenvolvimento Social e também não
compromete quaisquer benefícios e/ou
atendimentos ofertados pelo SUAS.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira

CRO/MG 35388
Clínica geral e estética

(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
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PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULARPOPULARPOPULARPOPULARPOPULAR.....     FAÇA 1000 CARTÕES 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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Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,

retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus executa Projeto
Ambiental “Adote Uma Árvore” no Distrito do Sertão da Bernardina

Nos dias 08 e 09 de novembro, a
escola municipal Ambrosina Maria de
Jesus desenvolveu e executou o projeto
ambiental “Adote uma Árvore” no
distrito do Sertão da Bernardina.

No período da manhã os alunos,
juntamente com o professor Sebastião
Raul da Silva, a coordenadora Verany
Bárbara de Oliveira e o vereador Almir
Rogerio de Godoi colocaram o projeto

em prática.
Nesses dois dias os alunos do Ensino

Fundamental II, deixaram a rotina normal
de sala de aula e foram a campo,
“puseram a mão na massa” e plantaram
nas ruas do Distrito cerca de 150 mudas
de Ipê Roxo da espécie “Tabebuia

impetiginosa”, árvore ornamental
própria para arborização urbana.

O projeto tem por objetivo

desenvolver na comunidade em que a
escola está inserida a consciência
ambiental. Como nossos alunos vêm da
zona rural de nosso município, é
importante que esta ação faça refletir
neles a responsabilidade ecológica e
levem ao meio em que vivem a prática
que foi vivenciada no projeto.

Cada aluno plantou uma árvore e dela
ficou responsável pelos tratos culturais

e acompanhamento de seu
desenvolvimento. Além das que foram
plantadas no Distrito alguns alunos e
professores levaram mudas para serem
plantadas em casa e algumas foram
plantadas no Bairro Moji.

Agradecemos aos alunos, a
Comunidade Escolar, ao vereador do
Distrito, aos moradores e ao nosso
Departamento Educação que

arregaçaram as mangas e apoiaram o
projeto desde a criação à execução.

Agradecemos também ao Professor
Sebastião Raul da Silva que teve a
iniciativa, produziu e doou as mudas
para o projeto.

“Quem planta uma árvore, planta uma
esperança”. (Lucy Larcom)

Verany Bárbara de Oliveira

Coordenadora Educacional

Prefeitura e Copasa fazem varredura para busca de criadouros de pernilongos em Borda da Mata
No dia 12/11, representantes da

Vigilância em Saúde, Departamento de
Obras e Copasa fizeram uma varredura
pela cidade em busca dos possíveis
criadouros dos pernilongos gênero Culex
que estão por todos os bairros.
Identificados os locais, cada setor
providenciou melhorias para tentar
controlar a propagação. 

Este tipo de inseto se propaga em
ÁGUA SUJA e PARADA e apesar do
incômodo, não transmite doenças (ao
contrário do Aeds Aegypti que se
reproduz em água limpa e transmite
Dengue, Zika, Chicungunya e Febre
Amarela).  Um dos piores pontos, está
em um terreno particular em que o
proprietário foi notificado para as
providências necessárias. A partir do
criadouro, esses pernilongos voam até
3km no perímetro urbano, por isso,
eliminar os focos é tão importante.

De acordo com a enfermeira da
Vigilância em Saúde, Grazieli Siqueira, “a
conscientização de cada um de nós é de
extrema importância! De nada adianta
toda uma equipe de combate se as
pessoas sempre jogam lixo em local
inadequado, donos de lotes que não se
preocupam em mantê-los limpos, casas

com acúmulo de locais possíveis de
serem criadouros, entre outros. Graças
a Deus, desde 2016 temos controlado
bem a transmissão destas doenças em
Borda da Mata, e isto graças ao empenho
dos agentes de endemias e de uma
parcela da população que faz sua parte.
Nosso trabalho é árduo e contínuo,
sempre com foco no que é melhor para
todos nós bordamatenses.” 

A população também pode auxiliar
comunicando a Prefeitura quanto aos
lotes sujos na cidade, pois existe o Fiscal
de Posturas que notifica os proprietários
para que cumpram a obrigação de manter
os terrenos limpos e assim contribuir com
a Saúde Pública.

 Fone:(035)3445-3320

Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade
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Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Polícia Militar de Borda da Mata
cumpre mandado de busca e

apreensão em residência
e casal é preso por tráfico de drogas

Na tarde do dia 09 de novembro, a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e
apreensão em uma residência no bairro Santa Rita, sendo encontradas no interior do
quarto do casal de moradores do local, 49 pedras de crack e R$ 860,00 em dinheiro.
Diante do ocorrido, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido até o quartel da
Polícia Militar para lavratura do B.O. e o material apreendido.

Veículos são removidos pela
Polícia Militar de Borda da Mata
Motocicleta utilizada para prática de “Trilha” sem condições de

segurança para circular e sem a devida documentação - Durante blitz
de trânsito no dia 24 de novembro, a equipe de policiais abordou uma motocicleta
utilizada para prática de “trilha”, a qual estava sem placa, sem retrovisores, sem
documentos obrigatórios e em alta velocidade de acordo com a via. O cidadão
informou que não tinha condições de sanar as irregularidades, nem apresentar a
devida documentação do veículo. Diante o exposto, a motocicleta foi removida ao
pátio do DETRAN, além de ser lavradas as devidas AIT´s.

CRLV com exercício em atraso e condutor inabilitado – Na tarde do
dia 24 de novembro, durante blitz de trânsito, foi abordado pela equipe de policiais,
um veículo e ao ser solicitado os documentos de porte obrigatório, o condutor não
nos apresentou o CRLV, sendo pesquisado a placa do veículo via sistema
informatizado, momento em que foi identificado que o exercício estava em atraso
(2017) e o condutor relatou ser inabilitado. O veículo foi removido ao pátio do
DETRAN pela falta de licenciamento e lavradas as devidas AIT´s.

Usuários de entorpecentes são
presos/apreendidos

pela PM de Borda da Mata
Uso de Drogas - Na manhã do dia 28 de outubro, durante operação antidrogas

no bairro Santa Terezinha, foi visualizado dois indivíduos em atitude suspeita em
baixo de um bambuzal usado para consumo e tráfico de drogas, de maneira que no
momento da chegada da equipe de policiais deparou com 02 cidadãos enrolando
cada um, um cigarro de substância aparentando ser maconha, ambos foram abordados
e submetidos a busca pessoal e nada mais de ilícito foi localizado além dos cigarros.
Os cidadãos foram conduzidos presos até o quartel PM, onde foi realizado o registro
da ocorrência.

Uso de Drogas – Durante operação Blitz de trânsito na tarde do dia 20 de
novembro, a equipe de policiais, abordaram um veículo em que o indivíduo condutor
se portou de maneira suspeita, sendo ele submetido a busca pessoal e encontrado
em seu bolso 02 buchas de substância análoga a maconha. O cidadão foi conduzido
preso até o quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – No início da noite do dia 21 de novembro, a equipe de
policiais realizavam patrulhamento preventivo nas proximidades do poliesportivo
no bairro Nossa Senhora de Fátima, quando abordou 04 pessoas em atitude suspeita,
as quais após visualizarem a viatura tentaram sair do local.

Foram abordados 03 homens e 01 mulher, sendo tal mulher submetida à busca
pessoal por uma Soldado Feminina, a qual encontrou ao solo próxima da abordada,
01 cigarro de substância análoga a maconha e uma pequena bucha da mesma
substância. A abordada assumiu a posse da droga, sendo todos os 04 conduzidos
presos até o quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 106/2017

“Altera a Lei Municipal n. 1.975/2017 e dá outras providências”.
O Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a

seguinte Lei:
Art. 1º - O disposto no art. 2º da Lei nº 1.975/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - Os créditos inscritos em dívida ativa, iguais ou inferiores a 2 UFBM, não serão objeto de execução fiscal, salvo

determinação em contrário da Administração Pública.”

Art. 2º - O disposto nos incisos II e III, do art. 7º da Lei nº 1.975/2017, passam a vigorar com a seguinte redação e fica
acrescido o parágrafo único:

“Art. 7º (...)

II – após a inscrição em dívida ativa, o crédito tributário e não tributário será cobrado pela via administrativa pelo período de
30 (trinta) dias;

III - vencido o prazo de que trata o inciso II deste artigo sem pagamento, a CDA representativa do crédito tributário e não
tributário será remetida a protesto na forma indicada nesta Lei;

(...)
Parágrafo único. Os contribuintes ficam obrigados a manterem atualizados os dados cadastrais, informando sempre que

ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, ficando autorizado o Poder Executivo a proceder a notificação de que
trata o inciso II, mediante a publicação de Edital, caso frustrada a tentativa de notificação.”

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 27 de novembro de 2017.

Proposição de Lei nº 111/2017
“Dá nome de rua no bairro que menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Luiz dos Santos a antiga rua ‘Projetada 05’ LOTEAMENTO Jardim Novo Horizonte, que se

inicia na Rua Vergínia Rodrigues de Lima e termina na divisa da propriedade de José Benedito Gomes, Bairro Santa Cruz.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Proposição de Lei nº 112/2017
“Altera o inciso IV do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Borda da Mata/MG - LOM”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - O inciso IV do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Borda da Mata/MG passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 48
 (...)
IV - assistência gratuita, em creche e pré-escolas aos filhos e dependentes dos servidores residentes no município, desde

o nascimento até seis anos de idade, respeitando, sempre de forma isonômica, a fila de espera dos demais munícipes.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Proposição de Lei nº 113/2017
“Dá nome de rua no bairro que menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua João Rufino Xavier a antiga rua ‘Projetada 07’ LOTEAMENTO Jardim Novo Horizonte, que se

inicia na Rua Vergínia Rodrigues de Lima e termina na divisa da propriedade de José Benedito Gomes, bairro Santa Cruz.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Proposição de Lei nº 114/2017
“Dá nome de rua no bairro que menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Córrego das Pedras, que se inicia na Rua Pe. Bernardes Leite Ferreira e termina na divisa da

propriedade de Waldir Rinco, bairro São Benedito.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Proposição de Lei nº 115/2017
“Dá nome de rua no bairro que menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Vergínia Rodrigues de Lima, a antiga rua projetada 01" do Loteamento Novo Horizonte, que

se inicia na Rua Antônio Pinto Salgado e termina na divisa da propriedade de Domingos José de Lima, no bairro Santa Cruz.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Quinta edição do Boletim de Vigilância
em Saúde de Borda da Mata trata sobre
a síndrome Mão-Pé-Boca em crianças

Na 5ª edição do boletim elaborado pelo
Setor de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata, a enfermeira Grazieli Siqueira
abordou sobre a síndrome mão-pé-boca
que acarretou crianças nas creches
municipais durante o mês de novembro
em Borda da Mata.  O boletim explica
que tal síndrome é uma doença
contagiosa que ocorre mais
frequentemente em crianças com menos
de 5 anos, mas também pode acontecer
em adultos, e é causada pelo vírus do
grupo coxsackie, que pode ser
transmitido de pessoa para pessoa,
através da tosse, espirros e saliva e do
contato direto com bolhas que tenham
estourado. Uma única criança doente
pode contaminar várias outras, por isso,
é importante que a criança infectada
NÃO VÁ A ESCOLA no período de 7
dias, em média.

Geralmente, os sintomas da síndrome
mão-pé-boca só surgem após 3 a 7 dias
da infecção pelo vírus e incluem febre
superior a 38ºC, dor de garganta e falta
de apetite. Após 2 dias do surgimento

dos primeiros sintomas, aparecem aftas
na boca e bolhas nas mãos, pés e, por
vezes, na região íntima, que podem
coçar.

De acordo com o boletim, no Cemei
Professora Ana Maria Cabral dos Santos,
o ato de alertar e orientar os pais e
responsáveis foi suficiente para conter
a transmissão da doença em larga
escala, uma vez que pais que tiveram
seus filhos adoecidos evitaram a ida
destes para a escola durante o período
de transmissão. Já na Creche Madre
Tereza Saldanha, a mesma ação não foi
suficiente para conter a transmissão da
doença; muitos pais e responsáveis
continuaram mandando seus filhos
doentes para a creche, mantendo assim
o ciclo de transmissão do vírus e a
reinfecção das crianças já contaminadas
anteriormente, o que poderia acarretar
em graves complicações, como o risco
de infecção generalizada, caso nenhuma
providência fosse tomada. Das 161
crianças matriculadas na Creche, 44
adoeceram. Por este motivo, o Setor de
Vigilância Epidemiológica do município

não teve alternativa a não ser interditar
o local por um período de 7 dias,
período este de maior transmissão do
vírus. Portanto, de 08/11/2018 até 14/
11/2018, como medida preventiva, a
Creche não teve aula. Com o feriado de
15/11 e final de semana, as atividades
da Creche retornam no dia 19/11/2018.
Durante o período de interdição, os
funcionários atuaram fortemente na
higienização do local e de todos os
objetos para controle do vírus deixado
pelas crianças infectadas.

No dia 13/11, a enfermeira da
Vigilância também orientou as
monitoras sobre o que é a Síndrome,
sobre cuidados que devem ter diante
de qualquer possibilidade de doenças
de transmissão viral, sobre imunização
em dia para a idade e ainda sobre
cuidados com a volta das crianças,
visto que, mesmo após o período de
incubação do vírus, este ainda pode
estar presente nas fezes por até quatro
semanas.

O boletim foi redigido em 14 de
novembro de 2018.

Atenção amigos e clientes da Gráfica

e do Jornal Tribuna Popular!
No mês de Dezembro, o jornal terá apenas uma

edição no dia 12/12 e a Gráfica entrará em recesso no

dia 14 de dezembro e voltará no dia 02 de janeiro.
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Estudantes, escritores e jornalistas evidenciam poesias do bordamatense
Donizete Galvão durante o Festar Literário de Borda da Mata

Obra do autor foi exposta em trabalhos e apresentações da Rede Municipal e recitada por escritores e jornalistas brasileiros

A primeira edição do Festar Literário
de Borda da Mata em 2018 homenageou
o escritor bordamatense Donizete
Galvão. Com a participação ativa de Ana
Tereza Marques, viúva do escritor e
também bordamatense, cerca de 20
poetas, jornalistas e artistas, amigos de
Donizete visitaram Borda da Mata para
participar da homenagem durante o
sarau de abertura, no dia 09/11/18, no
Colégio Nossa Senhora do Carmo. Além
da presença de familiares e da editora
Martelo, a qual fez o lançamento do livro
inédito “O antipássaro” durante o
evento.

Para o evento que aconteceu de 9 a 11
de novembro, a Rede Municipal de
Educação estudou e preparou trabalhos
sobre a vida e obra do escritor
homenageado. Para a diretora de
Administração e Finanças da Prefeitura,
Marília Duarte Lopes Sáber, o Festar é
um projeto que tem por objetivo
fomentar o esporte, o turismo e a cultura
de Borda da Mata. “O Festar Literário é
o eixo cultural do festival e a homenagem
a Donizete Galvão, poeta da terra, só

enriqueceu o evento. Donizete poetizou
a nossa realidade interiorana, rural e
levou Borda da Mata para a literatura
brasileira. Apesar disso, muitos
bordamatenses não conheciam sua vida
e sua obra. Conseguimos, com o Festar,
apresentar Donizete Galvão para 2 mil
alunos e para quase 200 profissionais
da Educação. Acredito que só por isso,
já tenha sido muito válido”.

Durante o sarau de abertura, na noite
de sexta-feira, o evento contou com
apresentações da Casa do Piano com a
professora Maria Rita Costa
Bertolaccini, as alunas da Escola
Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos, Isabelly Maria do Couto Costa
recitou o poema “A vida de um poeta” e
Lavínia Salomé Raick Silva o poema
“Donizete Galvão”, escrito em sala de
aula durante os estudos sobre o projeto.
Os alunos do Fundamental II da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra
apresentaram a peça “A turma do Chaves
em ‘Quem foi Donizete Galvão’” e
arrancaram aplausos e gargalhadas do
público. Os alunos do 3º ano do Ensino

Médio do Colégio Nossa Senhora do
Carmo apresentaram “O senhor dos
guizos”.

Com a presença de Tarso De Melo,

Ruy Proença, Sônia Barros, Carlos

Machado, Fabio Weintraub, Pádua

Fernandes, Miguel Jubé, Diana Junkes,

Luíza Mendes Furia, Reynaldo

Damazio, Priscila Figueiredo, Leusa

Araujo, Regina Pereira, Fábio

Camarneiro, Alexandre Bonafim , Celso

De Alencar e Josias Padilha, o sarau
teve seu ápice com a recitação de poesias
de Donizete e relatos sobre seu estilo
de escrita e amor pela terra natal, muito
presente em seus versos.  Uma
homenagem à mãe e à esposa de
Donizete Galvão, respectivamente,
Maria Aparecida de Souza, conhecida
como Dona Guinha, e Ana Tereza
Marques encerraram o evento.

Na sexta-feira durante o dia,
aconteceram ainda as oficinas com a
poeta, crítica literária e professora de
literatura na Universidade Federal de São
Carlos, Diana Junkes. Na parte da manhã,
as atividades aconteceram com as

crianças da Escola Municipal Antônio
Marques da Silva, no bairro Santa Cruz.
Na parte da tarde, as atividades seguiram
com os professores da Rede Municipal
na Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro dos Santos.

No dia 10/11, sábado, a manhã cultural
foi cheia de experiências literárias
durante a exposição e apresentação de
trabalhos, preparados pela Rede
Municipal de Educação de Borda da
Mata. Trabalhos manuais incríveis foram
expostos na Praça Nossa Senhora do
Carmo, além disso, o Coreto também
recebeu apresentações de danças,
recitações e música. O ator Josias
Padilha e a escritora Sônia Barros
participaram também com a contação de
histórias entre as crianças, as quais
também concorreram em sorteio e
receberam livros infantis do escritor
homenageado.

No domingo, a programação literária
foi encerrada com a peça teatral
apresentada pelo grupo “Velha Guarda
da Diva”, formado por professoras
aposentadas da Rede Municipal, a qual

também arrancou aplausos e
gargalhadas do público. De acordo com
Ana Tereza, toda a família e rede de
amigos de Donizete Galvão ficaram
emocionados e encantados com o Festar
Literário “Vocês estão de parabéns,
nossos amigos estão voltando
encantados. (...) Gostaram da
hospedagem, dos pijamas – e compraram
muitos, dos queijos, doces. (...)
Adoraram nossa igreja, nossas praças e
em especial a simpatia do povo da Borda.
Mais uma vez, nossos agradecimentos
a todos.”

De acordo com o prefeito André
Carvalho Marques, trabalhar com os eixos
de fomento ao esporte, turismo e cultura
é dar condições para o desenvolvimento
econômico, social e cultural do município.
“O Festar – Festival de Arte de Borda da
Mata – têm feito exatamente a valorização
do que é nosso, em meio as dificuldades
financeiras, o trabalho e a criatividade dos
setores e departamentos envolvidos,
além da comunidade, têm impactado
grande resultado no dia a dia das
pessoas.”

Confira os principais  momentos do Festar Literário:

Veja a continuação dos principais momentos do Festar Literário na Página 8
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Continuação dos principais momentos do Festar Literário  de Borda da Mata...

Escolas Municipais de Borda da Mata recebem projeto
 de contação de histórias “Conte lá que eu conto cá”

O casal de contadores de histórias Socorro e Lúcio
Lacerda trouxeram para Borda da Mata o projeto
“Conte lá que eu conto cá”. Em parceria com o
Departamento Municipal de Educação, três escolas
receberam as atividades. No dia 22/11, o turno da
manhã foi com os alunos da Escola Municipal
Antônio Marques da Silva, no bairro Santa Cruz. Na
parte da tarde, foi a vez das crianças da Escola
Municipal Francisco de Souza Costa, no bairro
Nossa Senhora de Fátima. No dia 23/11, os dois
períodos foram dedicados aos alunos da Escola
Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos, no
bairro Santa Rita.

Com o objetivo de incentivar a prática de contar
histórias, estimular a audição, provocar sentimentos
e emoções através das histórias contadas e seus
personagens, desenvolver a criatividade e a
imaginação e encorajar os alunos a reconhecerem
que suas histórias de vida são boas histórias a serem
contadas, as atividades são desenvolvidas com
recursos pedagógicos e lúdicos, como uma mala com
objetos diversos: fantoches, avental, tapetes,
máscaras, colcha de retalhos. Além de rodas de
conversas para integração e interação entre todos.
Os alunos adoraram as histórias e o modo de contá-
las por Socorro Lacerda de Lacerda.

Dentistas da Prefeitura de Borda da Mata visitam escolas para
 passar informações sobre saúde bucal de maneira lúdica

Durante a semana de 19 a 24 de novembro e nos dias 28 e 29
de novembro, a equipe de dentistas e auxiliares da Secretaria
Municipal de Saúde percorreram as quatro escolas municipais,
Creche, Cemei e as escolas dos distritos Cervo e Sertãozinho
para apresentar o teatro de fantoches que conta, de maneira
divertida, como cuidar da saúde bucal. Além da historinha, a
equipe do Setor de Odontologia também fala sobre a maneira
correta de realizar a escovação dos dentes, alimentação
saudável e no final da apresentação, distribuem kits com
escova, creme e fio dental.

O evento acontece todos os anos e denomina-se Semana
Odontológica, com o objetivo de atuar na prevenção de cáries
e outras doenças que afetam os dentes.

No mês de Dezembro, o

jornal terá apenas uma

edição no dia 12/12 e a

Gráfica entrará em recesso

no dia 14 de dezembro e

voltará no dia 02 de janeiro.


