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Mês                           Dia
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Inauguração do Ginásio Poliesportivo “Joaquim Ferreira da
Silva” no Distrito Sertão da Bernardina em Tocos do Moji

O Prefeito de Tocos do Moji, Toninho Rodrigues inaugurou dia 11/08/2018, às 18h, o Ginásio Poliesportivo “Joaquim Ferreira da Silva” no Distrito Sertão da Bernardina. Além das atividades esportivas, o ginásio
vai possibilitar aos moradores a realizarem outros eventos.

Essa obra também mostra a seriedade com que a administração trata seus recursos, pois mesmo com crise e retenção aos municípios por parte do Governo do Estado, o município vem construindo obras essenciais
para a população.

Participaram da solenidade de inauguração, o Prefeito Toninho Rodrigues, o vice José Armando, Policiais Militares, vereadores atuais e ex-vereadores do Distrito, Chefes de todos os departamentos, funcionários
da prefeitura, familiares do homenageado, liderança comunitária e sociedade civil.

Alunos  das  Redes  Públ icas  Municipal  e  Estadual
de Tocos do Moji realizam visita à Bienal do livro em São Paulo

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji, em parceria
com o CRAS, através do Serviço de
Convivência, proporcionou aos alunos
da Redes Públicas Municipal e Estadual,
uma divertida viagem à Bienal do Livro
em São Paulo. Participaram da viagem
os alunos das Escolas Municipais
Ambrosina Maria de Jesus, do Distrito
Sertão da Bernardina, Escola Municipal
Benedito Caetano de Faria do Distrito
Fernandes e a Escola Estadual José
Tomás Cantuária Júnior de Tocos do
Moji. Juntamente com os alunos foram
professores e funcionários das Redes
de Ensino. Os alunos aproveitaram e se
divertiram com as
Exposições Literárias e com
a Programação Cultural.
Além da enorme oferta de
livros, o evento conta com
uma vasta programação,
mesclando literatura,
gastronomia, cultura,
negócios e muita diversão.
Proporcionar momentos
como este aos estudantes,
se tratando de um evento
tão importante como a
Bienal, contribui de maneira
muito significativa na vida

estudantil, o contato com a literatura é
fundamental, faz com que o aluno amplie
os horizontes do conhecimento.

O Departamento Municipal de
Educação agradece imensamente ao
Prefeito Municipal Toninho Rodrigues,
ao Departamento de Assistência e
Promoção Social através do senhor
Ronaldo José Leandro, aos profissionais
da Educação. Parabeniza aos alunos pela
oportunidade, enaltecendo a
importância que o livro representa no
desenvolvimento da humanidade. Deus
abençoe a todos.

Equipe do Departamento Municipal

de Educação de Tocos do Moji.



TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULAR 33333

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

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!

CNPJ CANDIDATO 31.223.896/0001-00 CNPJ JORNAL:02.025.321/0001-76 VALOR DESTE ANÚNCIO R$250,00  03 INSERÇÕES R$750,00

#minasparatodos

Este é o Candidato que Quirino Zé do Povo

apoia para

Este é o Candidato que Quirino Zé do
Povo apoia para Deputado Estadual

Parceria entre Circuito das
Malhas e IFSULDEMINAS
reforça desenvolvimento do

Turismo Sustentável na região

Uma parceria entre o Circuito Turístico
das Malhas do Sul de Minas, em que a
Prefeitura Municipal de Borda da Mata
é associada, e o IFSULDEMINAS -
Campus Inconfidentes, foi firmada no
dia 23/08 para reforçar o
desenvolvimento do Turismo
Sustentável na região por meio de
atividades de extensão, culturais e
ambientais, consultorias técnicas e
participação de feiras e eventos, assim
como desenvolvimento de projetos,
painéis de debates, palestras e fóruns.

O convênio entre o Circuito e o IF vai
contribuir não somente com as
demandas de Borda da Mata, mas da
região circuitada, fortalecendo o
desenvolvimento do Turismo de maneira
sustentável. Essa é uma oportunidade
de criação projetos para, quem sabe,
serem usados como exemplos tanto pelas
cidades, quanto pelo alunos.

A assinatura do convênio aconteceu
em Inconfidentes. Participaram da
reunião o diretor-geral do
IFSULDEMINAS Luiz Flávio Reis
Fernandes, o professor João Paulo
Rezende e o técnico administrativo
Marcos Roberto dos Santos, a
presidente do Circuito, Priscila Daiane
de Moraes, assim como os gestores
Angélica Salles, Mário Batista da Silva
Filho e Camila Ferreira, representando o
Município de Inconfidentes.

Feira de Estágio

A primeira ação já engatilhada desta
parceria será a participação do Circuito
Turístico das Malhas na Feira de
Estágio do IF Sul de Minas - Campus
Inconfidentes, que acontecerá nos dias
25 e 26 de setembro, em Inconfidentes.

O Circuito fará uma palestra sobre
Turismo, no dia 26 de setembro, com
apresentação de demandas dos
Municípios integrantes, para serem
analisadas pelos participantes.

Sobre o Circuito das Malhas

Localizado em uma região montanhosa,
de agradável clima, o Circuito das
Malhas, além de oferecer ótimas opções
para compras de malhas, crochê e artigos
para casa, também é um destino ideal
para quem busca a paz, descanso e
peregrinação. Albertina, Borda da Mata,
Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião e
Ouro Fino, são cidades que compõem
este Circuito, que cativa a todos os
visitantes pela hospitalidade, deliciosa
culinária e belezas naturais. O Circuito
também faz parte de duas rotas
importantes do Turismo Religioso, o
Caminho da Fé e o Caminho da Prece.

Além da intensa atividade industrial e
comercial, os municípios deste Circuito
oferecem aprazíveis atrativos naturais,
como cachoeiras, mirantes e trilhas
radicais. As águas minerais são
abundantes e podem ser encontradas em
Jacutinga e Monte Sião. Considerada a
“Capital Nacional do Pijama”, Borda da
Mata já se tornou conhecida e visitada
por inúmeros turistas e embora o pijama
seja o produto mais famoso, a Rota da
Moda na cidade inclui também a moda
casa, a moda básica e a moda country.
Em Inconfidentes, o Crochê movimenta
o comércio regional pela sua qualidade,
e o modo de fazer este artesanato é
Patrimônio do Estado. Algumas cidades
do Circuito das Malhas preservam um
significativo patrimônio arquitetônico
do período áureo da produção de café
na região. Em Ouro Fino, o destaque fica
para a “Casa do Café com Leite”, onde
se deu, em 1913, o Acordo Café com
Leite, ou Pacto Ouro Fino, quando se
reuniram o Presidente de Minas Gerais,
Júlio Brandão, e o representante de São
Paulo, Cincinato Braga, para decidirem
sobre a política do revezamento entre
os candidatos dos dois estados na
Presidência da República do Brasil.

Prefeitura de Borda da Mata realiza Palestra
sobre Benefícios e Contribuições do INSS

Com a organização do Departamento de Desenvolvimento Social  e Cras Sebastiana Marques, Borda da Mata recebeu a
técnica da Previdência Social da Gerência Regional do INSS em Poços de

Caldas, Neiva, para
esclarecer dúvidas e
explicar sobre os
benefícios do INSS.

Cerca de 50
p e s s o a s
participaram da
palestra que
aconteceu na
Câmara Municipal
no dia 27/08. Foram
explanados os
requisitos para ser
segurado e garantir
d i r e i t o s
previdenciários ao
longo da vida, assim
como as
modalidades de
aposentadoria. Os
p a r t i c i p a n t e s
puderam tirar
dúvidas no decorrer
e ao final da palestra
com a técnica.

Secretaria de Saúde e Borda da Mata divulga Calendário
da Vacinação de Rotina nos Distritos até Dezembro
Para a vacinação de rotina, de

crianças e adultos, o Setor de
Epidemiologia da Prefeitura
atende em Borda da Mata de
segunda à sexta-feira na UBS
Monsenhor Pedro Cintra, no
Centro, das 7h às 16h45. Já nos
distritos Cervo e Sertãozinho, a
equipe da Saúde organiza a
vacinação quatro vez por mês nos
postos de saúde das localidades
para facilitar o acesso da
população.

Conforme o calendário na
imagem, os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro
já têm as datas e horários
definidos.

Prefeitura de Borda da Mata instala
caixa d’água no bairro Serrinha

Entre as demandas do
Departamento de Obras, o
serviço de instalação da
caixa d’água no bairro

Serrinha para
abastecimento das casas
das famílias na zona rural
continua. No dia 17/08, foi

instalado o novo
reservatório com

capacidade para 10 mil
litros.
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12º Encontro de Bandas em Tocos do Moji
O 12º  Encontro de

Bandas em Tocos do Moji
acontecerá no dia 02 de

setembro. As Corporações
musicais convidadas são:

Banda do Bem de Extrema,
Lira João Paulo ll de Bom

Repouso, Lira Cônego
Benedito Profício  de

Paraisópolis, Corporação
Musical de São Sebastião

de Bela Vista e a  Lira
Tocosmojiense.

O Departamento de
Turismo convida todos os

moradores e visitantes
para prestigiarem este

grande evento.

Equipe “bike Adventure” de Borda da Mata
faz bonito no Circuito Mantiqueira de MTB

No dia de 19 de agosto, aconteceu a
última etapa do circuito Mantiqueira de
MTB. Os atletas de Borda da Mata
trouxeram ótimos resultados: Maria Rita
ficou em segundo na categoria duplas;
Luiz Carlos Lemes ficou em 5º na
categoria Sport - sub23; José Roberto
Eugênio em 4º na categoria pró Junior;
Lucas Bento em 3º na categoria pro sub
23; Ramirez em 6º na categoria pró-elite.

Ao final das três etapas, os atletas de

Borda da Mata subiram ao pódio
novamente: José Roberto Eugênio dos
Santos (Zé) terminou o campeonato em
2º na categoria pro Junior (14 a 20 anos);
Lucas Bento terminou o campeonato em
3º na categoria pro sub 23.  E ao fim das
três etapas (Camanducaia, Gonçalves e
Cambuí) o atleta Ramirez Souza
Medeiros (Pizi) ficou com a 2ª colocação
na categoria pró-elite.

Veículos são removidos pela Polícia
Militar de Borda da Mata

CRLV com exercício em atraso – No dia 28 de julho, durante patrulhamento
próximo a linha férrea, nesta cidade, a equipe de policiais abordou uma motocicleta,
de maneira que nada de ilícito foi encontrado com o condutor, porém o veículo
estava com o exercício em atraso (2016), sendo que o condutor informou que não
efetuou os devidos pagamentos das taxas, motivo pelo qual foi confeccionada a
devida autuação conforme art. 230 do CTB e o veículo removido de acordo com o
art. 269 do CTB.

CRLV com exercício em atraso – Durante operação Blitz de Trânsito, no dia 10
de agosto, a equipe de policiais abordou um automóvel, o qual a condutora não
apresentou a devida documentação de licenciamento e ao consultar no devido
sistema, constatou-se que o veículo estava com o exercício em atraso (2017), sendo
confeccionada a devida autuação conforme art. 230 do CTB e o veículo removido
de acordo com o art. 269 do CTB.

Polícia Militar de Borda da Mata
prende cidadão por porte de arma branca

A Polícia Militar de Borda da Mata, no dia 18/08/2018 recebeu uma ligação de uma
senhora, a qual alegou que seu ex-amásio constantemente vem lhe ameaçando e
que inclusive possui uma medida protetiva em desfavor dele, porém ele passou em
frente sua residência e lhe apontou uma faca dizendo que iria matá-la. Imediatamente
a equipe de policiais que recebeu a ligação, saiu em rastreamento pela cidade,
logrando êxito em encontrar tal cidadão andando pelas imediações da residência da
solicitante, sendo ele submetido à busca pessoal, onde foi encontrado em sua
posse uma faca dom aproximadamente 20cm de lâmina e um canivete com
aproximadamente 5cm de lâmina.  Diante do ocorrido, foi dado voz de prisão para o
cidadão, o qual foi conduzido preso juntamente com o material apreendido até o
quartel da Polícia Militar, onde foram tomadas as devidas providências.

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!!!

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
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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

Feira Literária de Escola Municipal de Borda da Mata
expõe trabalhos sobre a Cultura e o Folclore Brasileiro

A VII Feira Literária da Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos, em Borda da Mata aconteceu no dia 17/08 e apresentou o folclore e a cultura
popular brasileira com exposições, cantigas, parlendas, brincadeiras, comidas típicas, danças, adivinhas e comidas típicas. Durante três meses, os alunos da
escola estudaram sobre os temas, e além de aprender sobre a cultura do país, os alunos desenvolvem habilidades que vão acompanhá-los pela vida como a
leitura, escrita, a dança e o teatro. É o caso da Gabriele do 5ª ano que junto com sua turma estudou o tema festas populares “aprendemos sobre as maiores
festas brasileiras, como o Carnaval. O meu grupo representou a festa Bumba meu Boi.”

Para a diretora da escola, Pollyana Ribeiro Moraes, a feira literária é um momento de intercâmbio entre as escolas, as famílias e a comunidade escolar. Cada
turminha do pré-1 ao 5º ano escolheu um tema para apresentar na feira. A criatividade dos professores e dos alunos entrou em cena e encantaram tanto os
estudantes, professores quanto as famílias que visitaram o evento.

A professora Josiane trouxe a sua turminha de 3º ano da Escola Municipal Antônio Marques “é uma feira muito rica, de muito conhecimento e todos estão
muito empenhados na participação”. Já a aluna Maria Eduarda gostou da sala que apresentou a lenda do saci no turno da manhã.

Entre os pais, responsáveis e familiares que visitaram a exposição, a mãe da aluna Maria Rita, do Pré I, está Daniela que ficou encantada com as
apresentações “uma feira maravilhosa, rica em conteúdo. Eu como mãe fico agradecida porque sei que é uma coisa que minha filha jamais vai esquecer.”

Escola da Rede Municipal de Borda da Mata realiza 3ª Feira Folclórica

No Dia do Folclore (22 de agosto), a Escola Municipal Francisco de Souza Costa realizou 3ª Feira
Folclórica, na qual os alunos estudaram sobre as lendas, as características e a história do folclore brasileiro
e prepararam apresentações, trabalhos, entre outros materiais que foram expostos às famílias e a
comunidade escolar.

A Feira continuou no dia 25/08, nas salas anexas da escola municipal instaladas na Escola Estadual
Lauro Afonso Megale.

Turmas concluem cursos de informática e
processamento de leite e derivados

pelo projeto “Qualifica Borda da Mata”
O projeto de qualificação profissional “Qualifica Borda da Mata”

teve início em 2017 e vai até 2019 com a oferta de cursos
profissionalizantes gratuitos. O investimento de quase 350 mil reais é
custeado pelo Funemp (Fundo Especial do Ministério Público) com a
organização e logística da Prefeitura de Borda da Mata. Na sexta-feira,
24/08, mais dois cursos foram concluídos. A carreta-escola do Senac,
esteve em Borda da Mata por duas semanas (de 13 a 24 de agosto),
onde ministrou o curso de Informática para quatro turmas.  Já o Senai
conclui o curso de Processamento de Leite e Derivados para a turma
que teve aulas teóricas e práticas.

No dia 17 de setembro, tem início mais um curso do Senai, o curso de
costura que vai ter duração de 200 horas com 30 vagas já preenchidas.

O projeto “Qualifica Borda da Mata” continua até 2019 com novas
ofertas de cursos profissionalizantes.

Cursos de informática e processamento de leite e derivados pelo projeto “Qualifica Borda da Mata”

GRÁFICA E JORNGRÁFICA E JORNGRÁFICA E JORNGRÁFICA E JORNGRÁFICA E JORNAL AL AL AL AL TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULAR - 3445-2130A POPULAR - 3445-2130A POPULAR - 3445-2130A POPULAR - 3445-2130A POPULAR - 3445-2130



TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULAR66666

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 66/2017
“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/2016 LOA e

estabelece outras providências”.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,

aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar,
no valor total de R$ 49.550,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais),
destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias do exercício corrente:

Art. 2º. – Constitui fonte de recursos para a abertura dos créditos de que trata o
artigo anterior, conforme disposto no art. 43, § 1º, I, da Lei Federal nº. 4.320/64, a
anulação de recursos das seguintes dotações orçamentária, com destinação de
recursos 148  – Recursos bloco da atenção básica.

Art. 5º. – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 23 de outubro de 2017.

Proposição de Lei nº 67/2017
“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/2016 LOA

e estabelece outras providências”.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,

aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar,
no valor total de R$ 157.974,81 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta
e quatro reais e oitenta e um centavos), destinado a financiar as seguintes dotações
orçamentárias do exercício corrente:

Art. 2º. Os recursos utilizados para abertura do crédito adicional suplementar
previsto no art 1° são provenientes de tendência de excesso de arrecadação financeira
da Destinação de Recurso 148, apurado no balanço patrimonial do exercício atual.

Art. 3º. – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 23 de outubro de 2017.

Proposição de Lei nº 68/2017
“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/2016 LOA e

estabelece outras providências”.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,

aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar,
no valor total de R$ 105.639,00 (cento e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais),
destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias do exercício corrente:

Art. 2º. – Constitui fonte de recursos para a abertura dos créditos de que trata o
artigo anterior, conforme disposto no art. 43, § 1º, I, da Lei Federal nº. 4.320/64, a
anulação de recursos das seguintes dotações orçamentária, com destinação de
recursos 148  – Recursos bloco da atenção básica.

Art. 5º. – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 23 de outubro de 2017.

Proposição de Lei  nº 70/2017
“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/2016 LOA

e estabelece outras providências”.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,

aprova e eu, André Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar,
no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinado a financiar as
seguintes dotações orçamentárias do exercício corrente:

Proposição de Lei nº 69/2017

“Altera a Lei 1.663/2010 e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, faz

saber que a câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:

Art. 1º - O art. 1º da Lei 1.663/2010 passa a te a seguinte redação:
Art. 1º. Fica denominada Rua José Moreira, a antiga Rua “G”, que

inicia na Rua Benedito Rodrigues e termina na Rua “E” do Loteamento
Rodrigues Lima, neste Município.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.

Borda da Mata, 23 de outubro de 2017.

Art. 2º. Os recursos utilizados para abertura do crédito adicional suplementar
previsto no art 1° são provenientes de tendência de excesso de arrecadação financeira
da Destinação de Recurso 148, apurado no balanço patrimonial do exercício atual.

Art. 3º. – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 31 de outubro de 2017.

Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus do Sertão da
Bernardina em Tocos do Moji realiza Festa do Folclore

A Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus, do Distrito Sertão da Bernardina, em Tocos do Moji, realizou no dia 18 de agosto, a festa do Folclore, com várias
apresentações de danças dos alunos, comidas típicas, sorteios de diversas prendas e de um celular. A coordenadora Verany Bárbara de Oliveira agradece o apoio da
Prefeitura Municipal, Departamento Municipal de Educação, Professores, Auxiliares, Estagiários, aos pais, alunos, patrocinadores e contribuintes. Agradece imensamente
a Equipe da Escola, pelo trabalho realizado. Que Deus retribua a todos.

Verany Bárbara de Oliveira

Festa do Folclore  na Escola

Ambrosina Maria de Jesus

Bordamatense de
90 anos de idade
falece no Paraná

No dia 21 de agosto, faleceu na cidade de Peaberu – Paraná, o bordamatense
Manoel Bento de Souza, mais conhecido como Neco Bento. Ele nasceu em Borda
da Mata, no bairro Paredes, mas há cerca de 50 anos morava no Paraná. Na
juventude, foi candidato a vereador em Borda da Mata e faleceu aos 90 anos de
idade, deixando esposa, filhos, netos e bisnetos.
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Prefeitura de Borda da Mata realiza vacinação antirrábica para cães e gatos de 10 a 14 de setembro
O serviço municipal de Vigilância

Sanitária de Borda da Mata vai realizar a
campanha de vacinação antirrábica para
cães e gatos de 10 a 14 de setembro. De
acordo com o calendário de vacinação,
o médico veterinário vai percorrer os
bairros urbanos e rurais para facilitar o
acesso a toda população. Os horários
da vacinação nas localidades podem
sofrer atraso de acordo com a demanda.

10/09 - SEGUNDA-FEIRA
8h - Bocaina (Igreja)
8h30 - Sertãozinho (Praça)
10h40 - Serrinha (Posto de Saúde)
11h20 - Nossa S. de Fátima (Escola)

11/09 - TERÇA-FEIRA
8h - Cervo (Praça)
10h45 - Moreiras
11h10 - Barro Amarelo
12h - Bogari

12/09 - QUARTA-FEIRA
8h - Dráuzio Rezende (Ponto de

ônibus)
8h30 - Boa Vista (Igreja)
8h55 - Campo (Igreja)
9h40 - Gaspar (Antiga escola)
10h10 - Pontilhão (Venda)
10h40 - Santa Terezinha (Mina d’água)
12h10 - Pátio da Prefeitura

13/09 - QUINTA-FEIRA
8h - Morro do Jacu (Laticínio José

Roberto)
8h30 - Palma (Venda)
9h - São Francisco (Cemitério)
9h40 - Nossa S. Aparecida (Banho e

Tosa Espelho Mágico / Quadra do
Colégio)

10h50 - Praça da Bíblia

14/09 - SEXTA-FEIRA
8h - São Judas (EELAM)
9h30 - Santa Cruz (Praça)
10h50 - Santa Edwiges (Em frente ao

radar)
11h20 - São Benedito (Estação)
11h40 - Santa Rita (Igreja)

Atleta de Borda da Mata
vence corrida em Extrema

na categoria de 30 a 39 anos

O Atleta Klaiton(Corujinha) de Borda
da Mata participou de  uma Corrida de
Montanha no dia 26 de agosto, sendo
uma prova pesada e técnica onde
tiveram participação de 300 atletas do
Sul de Minas e interior de São Paulo.

Foram 21km com elevação de 1750
metros.

Klaiton  chegou  em oitavo no geral, e

primeiro na categoria de 30 a 39 anos.
A corrida se chama Ladeiras Trail na

cidade de Extrema-MG.
A equipe Coruja estará de volta a

partir de setembro com treinos as
quartas  às 20h e domingo às 7h com
concentração no coreto. Ele pede para
levar água gelada com seu nome na
garrafinha.

A Contabilidade Itapuan de Tocos do Moji informa que está
entregando o ITR de 2018. O prazo vai até 28/09/2018.
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No dia 21/08/2018, cerca de 500
prefeitos mineiros e mais de mil pessoas
ocuparam o espaço do saguão do prédio
Tiradentes, na Cidade Administrativa,
em movimento de manifestação ao atraso
em repasses do Governo do Estado, o
que está deixando centenas de
prefeituras em estado crítico. A ação foi
organizada pela Associação Mineira de
Municípios (AMM) e culminou no maior
movimento municipalista do País. Além
disso,  892 carros  ocuparam as ruas da
capital mineira em busca de repasses
constitucionais.

A legislação brasileira determina o
repasse imediato da cota-parte dos
municípios na arrecadação gerada pelo
ICMS e IPVA. E essa verba, que é
fundamental aos caixas dos municípios,
está sendo confiscada pelo Governo do

Estado. O resultado é uma dívida que se
arrasta há quase um ano, já alcançando
a cifra de R$ 8,1 bilhões. Entre os
repasses, estão valores destinados a
serviços essenciais, como Saúde e
Educação, o que afeta diretamente a
população. Em Borda da Mata, a dívida
ultrapassa 1 milhão de reais. Os serviços
essenciais permanecem em dia, assim
como o pagamento de salários e
fornecedores, por conta da gestão
precisa e eficiente dos recursos próprios
do município. Para o prefeito André
Marques, é um desrespeito com a
população a atitude do Governo do
Estado não repassar o que é de direito
de cada município “como representande
do povo de Borda da Mata, estou
reivindicando ao governador (Fernando
Pimentel - PT) que pague as prefeituras.

Se ele não pagar, as prefeituras vão
parar, pois ele faltando com o Fundeb,
merenda escolar, entre outros. Nós
estamos sendo muito responsáveis com
o dinheiro público para que não falte
nenhum serviço aos bordamatenses.”

Na ocasião, o governador recebeu
uma comissão de prefeitos e o
presidente da AMM, Julvan Lacerda,
em que prometeu não atrasar mais os
repasses, já que, mais cedo, no mesmo
dia, Fernando Pimentel assinou a lei de
securitização da dívida ativa do Estado
e prometeu quitar cerca de R$ 1 bilhão
em atrasos de pelo menos do Fundeb
(Fundo da Educação Básica). A
expectativa é de que os recursos
estejam disponíveis para efetuar o
pagamento dos municípios nos
próximos 45 a 60 dias.

Secretaria de Saúde de Borda da Mata reforça ações para
acompanhar Cartão de Vacinação das crianças do município

Como medida de imunizar todas as
crianças bordamatenses de doenças que
só podem ser evitadas por meio de
vacinas gratuitas distribuídas pela
Secretaria Municipal de Saúde, como
sarampo, paralisia infantil, rubéola e
caxumba, os enfermeiros e agentes
comunitários de saúde de Borda da Mata
receberam treinamento da enfermeira
responsável pela Vigilância em Saúde,
Grazieli Siqueira, para verificar os
cartões de vacinação das crianças
durante as visitas de casa em casa.

Todos as crianças até 5 anos de idade
terão seus cartões verificados pelo

agente comunitário e também pelo
enfermeiro da área de referência. Caso a
mãe, pai ou responsável se negue a
apresentar o cartão na primeira e na
segunda tentativa, os pais serão
notificados a comparecer a Sala de
Vacinas na UBS Monsenhor Pedro
Cintra, no Centro, para regularizar a
vacinação da criança no prazo de 30
dias.

Ainda assim, se o cartão da criança
não tiver sido apresentado para
acompanhamento da vacinação, a família
vai ser encaminhada para o Conselho
Tutelar e se persistir a negativa, os

responsáveis serão levados ao
Ministério Público para providências.
Todas essas maneiras são para garantir
que as crianças do município não corram
o risco de contrair alguma doença que
pode ser prevenida com vacinas. A
vacinação previne doenças muito sérias
que não tem cura depois de contraídas,
por isso a importância de manter a
caderneta de vacinas em dia.

O treinamento aconteceu no dia 15/08
para com os agentes comunitários e no
dia 16/08 com os enfermeiros
responsáveis pelas Unidades Básicas de
Saúde.

Prefeito de Borda da Mata participa de ato que reuniu 527 Prefeitos em Belo Horizonte


