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Remédios impróprios para consumo
de empresa clandestina são
descartados pela Vigilância
Sanitária em Borda da Mata
Uma insulina para tratamento de
diabetes ou remédio para controle
de pressão arterial deve ser armazenado
com temperatura entre 2ºC a 8ºC graus,
no entanto, uma empresa que se instalou
em Borda da Mata sem alvarás de
funcionamento e sanitário e sem
condições mínimas de armazenamento,
recebia e distribuía medicamentos a
farmácias e drogarias da região com
temperatura entre 31ºC a 46ºC graus. O
paciente que compra este medicamento
armazenado
e
transportado
incorretamente pode ter o tratamento
prejudicado e até levar a pessoa à morte
por complicações da doença. O
responsável pelo Serviço de Vigilância
Sanitária de Borda da Mata, Matheus
Gabrili, explica que “é como se a pessoa
não estivesse sendo medicada ou então
bebendo água. Não faz efeito.” Pelo
menos um terço (1/3) das mercadorias
(medicamentos termolábeis) estavam
fora das condições de uso.
No dia 31 de janeiro de 2019, após
denúncias
anônimas
e
o
acompanhamento de atividades durante
uma semana, o serviço de Vigilância
Sanitária, da Secretaria Municipal de
Borda da Mata, interditou um galpão
clandestino de remédios que
armazenava
e
transportava
medicamentos de forma irregular. No
sábado, dia 02 de fevereiro, os
responsáveis pela empresa apresentaram

a documentação para recuperar
os medicamentos que ainda estavam em
boas
condições,
bem
como
o credenciamento de veículos e a
adequação de refrigeração para o
transporte da mercadoria para local
devidamente regularizado.
Para continuar com as atividades em
Borda da Mata ou em qualquer outra
cidade do Brasil, a empresa precisa se
adequar com os alvarás, sanitário e de
funcionamento, adequar as estruturas
para armazenamento dos medicamentos,
além do transporte com carros
devidamente registrados, higienizados,
dedetizados e refrigerados.
O local que não tinha alvarás foi
interditado e os medicamentos
apreendidos. A empresa responsável,
que é de Belo Horizonte, já teve uma
filial interditada em Pouso Alegre,
também pela Vigilância Sanitária. A
empresa instalada em Borda da Mata
responde processo administrativo
sanitário da Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) e também
processo judicial com investigação da
Polícia Civil.
A secretária de Saúde, Rosaly Esther,
chama a atenção para a importância da
comunidade na fiscalização por meio de
denúncias anônimas que ajudam as
autoridades a investigarem possíveis
irregularidades e possam intervir em
benefício da população.

Região turística do Circuito das Malhas
elege nova diretoria para biênio 2019/2021
A nova diretoria para atuar no biênio
2019/2021 no Circuito Turístico das
Malhas foi eleita. A reunião aconteceu
no último dia 29, na sede, em Ouro Fino,
e, por unanimidade, a presidência foi
ocupada pela Associação Comercial e
Industrial de Ouro Fino, representada por
José Perez Romero Filho.
A vice-presidência ficou com a
Prefeitura de Borda da Mata,
representada por Edna Motta, a
secretaria executiva ficou com a
Prefeitura
de
Inconfidentes,
representada por Camila Ferreira e a
tesouraria com a Prefeitura de Ouro Fino,
representada por Dorival Junior.
Como Diretor de Marketing e Relações
Públicas está João Tadeu Dorta
Machado, representando a Associação
Comercial e Industrial de Monte Sião.
Como Diretor Estratégico de
Planejamento e Projetos está Élcio
Francisco do Carmo, representando a
Prefeitura de Monte Sião e como Diretor
de Eventos e Cerimonial foi escolhido
Eliseo Favaro Júnior, da Associação
Comercial e Industrial de Jacutinga.
Para o Conselho Fiscal, foram
indicados Juliana Maria Campanhari
Buton, da Prefeitura de Albertina,
Priscila Daiane de Moraes, da Prefeitura
de Jacutinga e Ana Cláudia Mira
Machado, da Associação Comercial e
Industrial de Borda da Mata.

habilitação inédita dos municípios de
Borda da Mata e Inconfidentes para
receber o repasse do ICMS critério
Turismo, o treinamento e plantão de
atendimento aos empresários do trade
turístico dos municípios associados
para cadastro no Cadastur, sistema do
Ministério do Turismo Ministério do
Turismo voltado aos profissionais e
negócios do setor.
A assinatura de convênio e
participação na Feira de Estágios do
IFSULDEMINAS
–
Campus
Inconfidentes também foi um passo
muito importante, iniciando uma parceria
que só tem a ajudar, e muito, no
desenvolvimento do turismo de maneira
sustentável na região, assim como criar
novas oportunidades de trabalho por
meio de estágio.
Também teve início no Biênio 2017/
2019 o planejamento da primeira edição
do Circuito das Malhas de MTB
(cicloturismo e maratona de moutain
bike), com quatro etapas, de 10 de
fevereiro a 27 de outubro de 2019, nas
cidades de Borda da Mata, Ouro Fino,
Jacutinga e Inconfidentes.
Estiveram a frente do Circuito das
Malhas neste período, Priscila Daiane
de Moraes como presidente, da
Prefeitura de Jacutinga e Élcio Francisco
do Carmo, como vice-presidente, da
Prefeitura de Monte Sião.

“O objetivo é dar continuidade ao bom
trabalho desempenhado nesse último
biênio no Circuito e, mesmo com a crise
instalada no Estado de Minas, buscar
por alternativas e ações que
movimentem o turismo na região,
desenvolvendo a economia das cidades
participantes e divulgando a nossa
região como destino turístico”, destacou
o presidente eleito José Perez Romero
Filho.
O Circuito
Seis cidades compõem a região
turística do Circuito das Malhas do Sul
de Minas: Albertina, Borda da Mata,
Inconfidentes, Ouro Fino, Jacutinga e
Monte Sião. A associação entre as
cidades possibilita que as políticas
públicas sejam afinadas para o
desenvolvimento
regional
e
investimento dos governos federal e
estadual na área do Turismo.
Atualmente, as Prefeituras e
Associações Comerciais são as
instituições que representam cada
cidade no Circuito Turístico das Malhas.
Biênio 2017/2019
Com início em janeiro de 2017 e término
em janeiro de 2019, o Circuito das Malhas
teve, nesse período, uma grande
reformulação que colocou a Associação,
novamente, em destaque no turismo de
Minas Gerais.
Entre as ações realizadas estão a

Nova Diretoria do Circuito das Malhas

Alunos iniciam curso de Eletricista Predial
oferecido pela Prefeitura de Borda da Mata

O curso de Eletricista Predial, oferecido pela Prefeitura e ministrado pelo Senai, começou no dia 28 de janeiro. Com
carga horária de 80 horas, as aulas acontecem no período da noite, na Escola Municipal Benedita Braga Cobra. Este
curso é mais um do projeto “Qualifica Borda da Mata” que a Administração está executando desde 2017, em parceria
com o Funemp (Fundo Especial do Ministério Público) e vai qualificar centenas de pessoas até o final de 2019.

Empresa interditada pela Vigilância Sanitária de Borda da Mata

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

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

TRIBUNA
POPULAR LTDA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2019
al
ste jorn
Rua Eduardo Amaral, 311 - Centro
e
d
s
a
Mês
Dia
tografi
om
CNPJ - 02025321/0001-76
tos e fo publicados c rito.
x
te
s
Janeiro
15
- 31
Borda da Mata -MG
r esc
Obs.:O oderão ser
ria, po
to
e
ir
só p
d
Fevereiro
15
28
Fone (035) 3445-2130
a
ação d
autoriz
Diretor e Jornalista Responsável
Março
15 - 29
Antonio Donizete de Sousa
Abril
15 - 30
Mtb 5813/MG
Maio
15 - 31
Redação e Diagramação
Junho
14
- 28
DISTRIBUIÇÃO
Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Julho
15
- 31
GRATUITA
Pouso Graf
Agosto
15 - 30
Tiragem: 2.000
Setembro
16 - 30
Outubro
15 - 31
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
Novembro
14 - 29
necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
Dezembro
12
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.Prazo
para entrega do material a ser publicado: Dias 08 e 22.

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

3

TRIBUNA POPULAR

Em disputa acirrada, prato copo de carne do Bar do Maurinho vence Festar Gastronômico 2019
A segunda edição do Festar
Gastronômico 2019 de Borda da Mata
recebeu cerca de 600 votos e a visita de
três jurados nos estabelecimentos
participantes durante o mês de janeiro.
Em disputa acirrada, os quesitos Sabor
e Criatividade, que tiveram peso
duplicado, decidiram o concurso. O
prêmio do festival gastronômico ficou
com o prato copo de carne do Bar do
Maurinho, que totalizou 169,15 pontos.
O segundo lugar ficou com 168,17
pontos, o terceiro com 164,19 e o quarto
com 162,84 pontos, o que evidenciou
como os estabelecimentos estiveram
atentos e também como o público
participou e avaliou cada prato inscrito.
Além da nota dos três jurados, o voto
do público contou como dois. Na edição
2019, participaram como jurados Beatriz

Prato Campeão

Fraga, Celso Cardoso e Samir Naddur.
Nas cédulas de votação, foi possível
identificar o movimento nos
estabelecimentos participantes (Oba
Oba, Casa do Compadre, Bar do
Maurinho e Minas Gourmet) dos
moradores de Borda da Mata e também
de muitos visitantes. Entre o pessoal de
fora que visitou Borda da Mata durante
o mês de janeiro e se hospedou em casas
de amigos, parentes, hotéis e hostel,
estão pessoas do estado de São Paulo,
incluindo a capital e as cidades Santo
André, Taubaté, Campinas e Bragança
Paulista. Também dos estados do Paraná
(Curitiba) e Mato Grosso (Alta Floresta).
Da região, visitantes de Pouso Alegre,
Tocos do Moji, Ouro Fino, Bom
Repouso, Jacutinga, Santa Rita do
Sapucaí, Carvalhópolis, Piranguçu e

também da capital mineira, Belo
Horizonte.
Avaliação
Sabor, Criatividade/Inovação na
receita, Apresentação do prato,
Atendimento e Higiene do local foram
os cinco quesitos que receberam notas
de 5 a 10 pelo público e por uma equipe
de três jurados.
Tanto o público, quanto os jurados
visitaram o estabelecimento participante
durante o mês de janeiro inteiro, nos dias
de funcionamento do bar/restaurante. A
nota final que revela o ganhador tratase da soma dos três jurados mais a nota
do público que tem peso 2, ou seja, vai
ser duplicada. Os quesitos também têm
pesos diferentes. Sabor e Criatividade/
Inovação na Receita contaram duas
vezes.

Confira como foi o Festar Gastronômico nos estabelecimentos participantes:

Torneio de futebol
volta às aulas 2019
em Tocos do Moji
Aconteceu no 1º de fevereiro, o TORNEIO DE
FUTEBOL VOLTA ÀS AULAS 2019, da escolinha de
futebol em Tocos do Moji. Cerca de 50 atletas participaram do evento. Destaque
para o canhoto Pablo que marcou 9 gols em 2 jogos. As atividades da escolinha
serão nas manhãs (8h30) e tardes (13h) nas quartas-feiras e às quintas a partir das
17 horas. Atletas de 7 a 23 anos devem se
inscrever com o professor Daniel.
Realização Prefeitura Municipal de Tocos
do Moji (Dep de Cultura Esporte Lazer e
Turismo e CRAS).

Inconfidentes vence Campeonato de
Futebol no Bairro Paredes em Tocos do Moji

No dia 27 de janeiro terminou o
campeonato de futebol do Bairro Paredes
- Tocos do Moji; O evento foi
organizado por Alaor Morais. O início
foi no mês de Dezembro 2018, com as
seguintes Equipes: Paredes, Espraiados,

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

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

Caetanos, Brandão, Campo Alegre e
Inconfidentes. Depois de muita disputa
entre todas as equipes, sagrou se
campeão o time de Inconfidentes ao
vencer o Espraiados pelo placar de 3 x 0.
Na categoria aspirantes, o campeão foi

Campo Alegre que venceu os Caetanos
por 3x1. “Agradecemos a todos que
participaram
deste
evento,
especialmente a presença do Prefeito
Toninho Rodrigues”, diz o organizador
Alaor.

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
pratos
executivos

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Algumas das obras em Bom Repouso:

Secretaria de Obras de Bom Repouso
realiza diversas obras de infraestrutura para
melhorar a qualidade de vida dos munícipes
A Secretaria de Obras de Bom
Repouso continua firme na realização de
serviços de infraestrutura, tanta na zona
rural como na zona urbana. Neste mês
de janeiro, vale destacar que os
benefícios chegaram até ao morro que
dá acesso ao Bairro dos Brandõezinhos,
Brandões, Campestre, Zimportes e a
estrada que também dá acesso a estrada
que liga Bom Repouso a Borda da Mata.
Segundo a Secretaria de Obras o local é
“um trecho bem problemático da estrada
pela sua extensão e por seu muito
íngreme. Hoje nossos cidadãos que por
ali trafegam sentem-se mais seguros e
confiantes mesmo com chuva ao subir
ou descer esse morro”.
Também mais uma pavimentação foi
realizada que é a do Bairro Zimporte.
“Atendendo o clamor dos cidadãos que

Supermercado
Irmãos Machado

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665
Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“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.

lá residem, também fomos até lá e
pavimentamos mais esse Bairro. Chegase ao fim a poeira e o barro que tanto
incomodava aos Bomrepousenses que
vivem no Zimportes. Só quem viveu
muitos anos tendo que conviver com a
poeira diariamente, e na época de chuvas
com o barro na porta de suas casas, sabe
o valor de poder desfrutar dessa
comodidade”, informa a Secretaria de
Obras.
Outra pavimentação que foi realizada
foi a do Bairro dos Brandões da estrada
ao lado da Igreja no Bairro, pois lá se
realiza uma das festas de Bairros mais
tradicionais de Bom Repouso, “A Festa
dos Brandões” atrai não só a
comunidade que ali reside como também
a comunidade em geral e muitos
visitantes que vem de outras cidades

prestigiar essa grande festa. A
administração municipal focada no
conforto e comodidade das pessoas,
também é focada no desenvolvimento
turístico da Cidade. Cuidamos com muito
carinho de nossa gente, mais também
pensamos na receptividade de nossos
visitantes fazendo com que se sintam em
casa e tenham mais conforto ao conhecer
nossas tradicionais festas, pontos
turísticos, nossos comércios, nossas
plantações de morango, nossa linda imagem
de Nossa Senhora das Graças e mais
lugares belos que a mãe natureza nos
presenteou, pensando sempre nos
munícipes e em nossos turistas, pois o
turismo é uma das grandes fontes de
desenvolvimento e renda de Municípios
que nele investem. Tenham certeza estamos
investindo”, afirma a Secretaria de Obras.
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Equipes de ESF de Bom Repouso priorizam Campanha de Multivacinação no mês de janeiro
No mês de janeiro, as equipes de ESF de Bom Repouso priorizaram com maior atenção a campanha de
MULTIVACINAÇÃO em parceria com a equipe da sala de vacinas, sendo a faixa etária atendida entre 20 a
59 anos.
A campanha teve como objetivo orientar a população quanto as vacinas que não foram tomadas.
A campanha se estendeu por todo o mês aumentando o índice de procura em 150%.
As vacinas priorizadas foram: Hepatite B (3 doses); Dupla adulto (dT) (3 doses) ou reforço - Difteria e
tétano; Febre Amarela - Dose única; Tríplice Viral (2 doses - até 29 anos e 1 dose a partir dos 30 anos) Sarampo, caxumba e rubéola.
A Multivacinação irá se estender por tempo indeterminado.
Verifique seu cartão de vacinas e deixe suas vacinas em dia. A sala de vacinas atende das 7h às 18h de
segunda a sexta.

Campanha de Multivacinação realizada no mês de janeiro

Iluminação
Pública – Bom
Repouso
A Equipe da empresa Ricel
está trabalhando a todo
vapor na manutenção e na
troca das lâmpadas
queimadas nos postes de
Bom Repouso.
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Veículos são removidos pela
Polícia Militar de Borda da Mata

Recusa de teste com etilômetro
(“bafômetro”) – Durante operação de blitz de trânsito “Lei Seca”, a
equipe de policiais militares, abordaram um veículo sendo que o condutor apresentou
regularmente a documentação obrigatória para condução do veículo, porém o
condutor recusou realizar o teste do etilômetro (“bafômetro”). Foi dado tempo hábil
para o motorista acionar um habilitado, sendo o veículo liberado e a CNH do motorista
recolhida de acordo com a infração por ter recusado realizar o teste de etilômetro e
lavrada a devida AIT.

TRIBUNA POPULAR

Asilo de Borda da Mata recebe grupo
de Folia de Reis e Terço dos Homens
Os idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra, em Borda
da Mata, receberam a visita do grupo de Folia de Reis
do Quim, de Congonhal, no domingo, dia 27 de janeiro.
Na quinta-feira, dia 31, eles também receberam a visita
e participaram do terço com o Terço dos Homens de
Tocos do Moji. A Prefeitura de Borda da Mata agradece
a todos que visitam os idosos, levam alegria, carinho e
também doações ao dia a dia do asilo da cidade.

Condutor de motocicleta utilizando capacete
em posição não permitida pelo CTB e recusa
de teste com etilômetro – Em patrulhamento preventivo, a equipe
de policiais visualizou uma motocicleta com transitando com dois ocupantes, sendo
que ambos estavam com o capacete de segurança na testa, ou seja, colocados de
maneira imprópria, insegura e em desacordo com as normas de trânsito. A equipe
policial iniciou acompanhamento e o condutor da referida motocicleta, percebendo
a presença da viatura policial, o condutor tentou empreender fuga, ingressando na
rodovia MG-290 sentido ao município de Pouso Alegre, mas foram rapidamente
alcançados e abordados pelos policiais. Os dois ocupantes foram submetidos à
busca pessoal, porém nenhum ilícito foi encontrado. Como medida administrativa
pela infração de trânsito cometida, a guarnição recolheu a CNH do condutor do
veículo. Foi dado tempo hábil para o motorista acionar um habilitado, sendo o
veículo liberado. No momento da abordagem, o condutor recusou realizar o teste
com etilômetro. O passageiro no momento da abordagem segurava uma lata de
cerveja e informou aos policiais que ambos estavam num bar fazendo uso de bebidas.
Foram lavradas as devidas AIT´s e o veículo liberado para um condutor devidamente
habilitado, que foi apresentado pelo condutor abordado.

Veículo removido por licenciamento em
atraso - Durante operação “blitzen” de trânsito, foi abordado um veículo e ao
ser solicitado as devidas documentações do veículo e condutor, foi apresentada a
devida CNH, porém o veículo estava com a documentação em atraso (CRLV 2017).
Diante do ocorrido, foram tomadas as medidas administrativas conforme o CTB,
sendo o veículo removido e confeccionada a devida AIT.
Usuários de entorpecentes são presos/apreendidos pela PM de Borda da Mata

Uso de Drogas –

Durante patrulhamento pelo bairro são Judas

Tadeu, foi abordado um cidadão em atitude suspeita, de maneira que ao ser submetido
à busca pessoal, foi encontrado em seu bolso e dentro de um maço de cigarro, 01
cigarro de maconha. Diante do ocorrido, o abordado foi conduzido preso até o
quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – Durante operação antidrogas pelo bairro Santo
Antônio, foi abordado um cidadão em atitude suspeita saindo de uma residência e
adentrando em um veículo, sendo tal veículo abordado e realizado busca veicular,
sendo encontrado no interior do veículo, 01 cigarro de maconha. Diante do ocorrido,
o abordado foi conduzido preso até o quartel PM, onde foi realizado o registro da
ocorrência.

Uso de Drogas – Durante patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora
Aparecida, foi abordado um cidadão em atitude suspeita saindo de um
estabelecimento comercial, de maneira que ao ser submetido à busca pessoal, foi
localizado dentro da lata de cerveja que estava em seu poder, uma pequena porção
de maconha. Diante do ocorrido, o abordado foi conduzido preso até o quartel PM,
onde foi realizado o registro da ocorrência.

Calendário 2019 de coleta de galhos, gramas
e móveis nos bairros de Borda da Mata
A coleta de galhos, gramas e móveis acontece toda semana, em datas pré-estabelecidas, nos bairros de Borda da Mata. Cada
bairro recebe o serviço, em média, uma vez por mês, por isso é importante a ação da população em colocar estes materais apenas
na data correta.
Entulhos de construção NÃO são retirados pela Prefeitura. Para este serviço, é preciso acionar os serviços de caçamba
disponíveis no município.

Carnaval 2019 : 10 Anos
de Chuchu Beleza conta
a história da cidade
Compositores: Zé Vitor /
Raquel Tobias / Rodrigo
Estabel

Sou Tocosmojiense com muito
orgulho
São 10 anos de samba que
emoção ( Bis )
A nossa Lira quase centenária
Chuchu beleza Nossa eterna
Paixão

Falamos do teatro e dos antigos
carnavais
Zé da carma, Ditão com sua banda
Explodiram serpentinas no salão
Mitos e lendas......famosa vaquinha,
terror da criançada
A noiva da cachoeira sonha com
altar

De rima, verso e prosa todo
mundo viu
Conto de fada, história infantil
(Bis)
Rapunzel saindo da janela
Branca de neve, Anões e
Cinderela

Quando chegava o circo
Grande festa na praça central
O lixo virou luxo
Preservando a natureza
Batam palmas... parabéns
Chuchu Beleza
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Prefeitura de Tocos do Moji realiza inauguração
da Creche Municipal Margarida Bernardina da Rosa
No dia 09 de fevereiro, aconteceu a
grande inauguração da Creche
Municipal Margarida Bernardina da
Rosa em Tocos do Moji. Estiveram
presentes o Prefeito Toninho
Rodrigues, o Vice-Prefeito José
Armando Pereira, Vereadores,
Funcionários da Prefeitura, Servidores
da Educação Municipal, Autoridades
Civis, Religiosas, Militares e População.
Foram homenageadas as famílias da
Senhora Margarida Bernardina da Rosa,
cujo terreno onde fora instalada a creche
foi doado por Dona Margarida.
Também foi homenageado o Senhor
José Maria da Silva (Zé Quinzinho),
idealizador da construção que seria
destinada à casa de repouso de idosos.
A Prefeitura Municipal de Tocos do
Moji, através de acordo celebrado com
a Associação de Moradores do
Município, propôs a instalação da
Creche Municipal nas dependências do
Prédio construído. Diversas reformas
foram realizadas para o funcionamento
da Creche, foram adquiridos diversos
equipamentos, tudo realizado com
Recursos Próprios da Prefeitura. Várias
pessoas se dedicaram no projeto,
pedreiros, ajudantes de obras,
profissionais da Educação, voluntários,
em especial, o Estudante de Arquitetura
Júlio Cezar, que com muito talento, deu
vida aos muros da creche com lindas
pinturas.
A cerimônia também contou com a
belíssima apresentação da Lira
Tocosmojiense, que abrilhantou o
evento com admiráveis canções.
O senhor Denílson Mariano da Silva,
filho do senhor José Maria da Silva,
discursou em nome da família, exaltando
o empenho do pai e de toda Associação

de Moradores para a construção do
Prédio que seria a Casa de Repouso de
Idosos.
Em nome da Família da senhora
Margarida, falou o Vereador Edivaldo
Fabrício da Rosa, neto de Dona
Margarida.
Também discursou o Vereador Josué
Severino da Silva, que exaltou o
empenho da Prefeitura para a realização
do projeto que iniciou a instalação da
Creche Municipal.
O Diretor do Departamento Municipal
de Educação Ernane Aparecido da Silva
agradeceu ao Prefeito Senhor Antônio
Rodrigues, aos Vereadores, aos
Profissionais da Educação, fez referência
ao senhor José Maria da Silva e senhora
Margarida Bernardina da Rosa.
O Prefeito Toninho Rodrigues, exaltou
o empenho de todos, enalteceu as
famílias homenageadas, agradeceu a
presença das autoridades e da
população. Demonstrou em seu
discurso a responsabilidade e empenho
na administração de Tocos do Moji que
é motivo de orgulho para todos os
moradores.
O Departamento municipal de
Educação agradece imensamente ao
Prefeito Toninho Rodrigues pela
excelente administração e por todo
investimento que tem feito para a
Educação em Tocos do Moji. Agradece
também todos os envolvidos na
implantação da creche Municipal.
Parabeniza as famílias homenageadas e
a toda a população que de diversas
formas contribuíram para a realização
dessa obra.
Equipe do Departamento
Municipal de Educação
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Secretaria de Saúde de Borda da Mata atende 120 pacientes em cinco mutirões
de ultrassonografia durante janeiro e fevereiro
Em Borda da Mata, os atendimentos
de 2019 para a realização de exames de
ultrassonografia continuam nos finais
de semana. Os mutirões acontecem aos
sábados, nas dependências do asilo,
para facilitar o acesso da população. Em
janeiro, o primeiro mutirão aconteceu no
dia 19/01 e o segundo no dia 26/01. Em
fevereiro, serão realizados também em
três sábados (dias 2, 9 e 16). Cerca de
120 pacientes realizaram/vão realizar os
exames com o médico Luiz Schiavon e
equipe da Secretaria Municipal de
Saúde.
Para agendamentos ou para conferir
pedidos em andamento, entre em contato
com a Secretaria Municipal de Saúde
3445 4951. É importante que os pacientes
mantenham os telefones de contato
atualizados para receberem as
informações da data de realização do
exame, pois números desatualizados e a
falta de comunicação acarretam a perda
da vaga.

Mais um mutirão de
ultrassonografia em
Borda da Mata

Servidores do Departamento de Educação
de Borda da Mata participam de palestra
de boas vindas ao ano letivo 2019

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA
TRIB
UN
A POPULAR FAÇA SEU
TRIBUN
UNA
CARTÃO DE VISITA CONOSCO E
GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE
SÃO 2.000 EXEMPLARES
DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE
EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões

No dia 1º de fevereiro, os servidores do Departamento Municipal de Educação participaram de uma palestra de boas vindas
ao ano letivo de 2019, no Clube Literário, em Borda da Mata. O tema “Educação: Carreira, Profissão e Sonhos” foi tratado pelo
diretor da faculdade Una Pouso Alegre, Wilfred Sacramento Costa Júnior.
As atividades da Creche e Cemei retornaram no dia 23 de janeiro e as aulas nas escolas municipais de Borda da Mata
retornaram no dia 06 de fevereiro.

“Cuidado com as voltas que o mundo dá.
Hoje você lança as palavras,
amanhã sente o efeito delas.”
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Departamento de Desenvolvimento
Social de Borda da Mata inicia
pesquisa por amostragem
no município

Capacitação de Professores
Municipais de Bom Repouso
Tema: Aprendizagem Socioemocional
Primeira etapa realizada do Curso voltado para professores da Educação infantil e Ensino
Fundamental da rede municipal de Bom Repouso.
Nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2019, na Escola
Municipal Prefeito Atílio da Silva Brandão os
professores municipais participaram da
capacitação ministrado dos professores sobre
Aprendizagem Socioemocional e seus domínios.
Tema este, que compõem as novas diretrizes da
BNCC. Foi presidida pela professora e Mestre
Sandra Furini. Foram momentos de aprendizagem
e interação.
De acordo com a professora Viviana , “O curso
foi muito importante, porque refletindo sobre a
importância da aprendizagem socioemocional ,
vemos que as competências adquiridas na
verdade nos faz seres humanos melhores,
agentes de mudanças e transformações , na qual
estabelecem metas fundamentadas na empatia,
na ética e no respeito para com o outro.”

O Departamento Municipal de
Desenvolvimento Social de Borda da
Mata realiza 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,
considerando 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
centenas de pessoas na cidade.
Dez recenseadores estão fazendo as
aplicações dos questionários em todos

os bairros de Borda da Mata. 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 trabalham devidamente
identificados com crachá, colete e
material de trabalho.
Com início em novembro de 2018, o
projeto se estende pelos próximos 8
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.

A partir de 2019, servidores
da Prefeitura de Borda da Mata
recebem primeira parcela do
13º no mês do aniversário
Quem fez aniversário em janeiro de
2019, já recebeu, junto com o salário
do mês, no dia 31 de janeiro, a
primeira parcela do 13º salário. Essa
medida foi aprovada pelo prefeito
André Carvalho Marques, em 02 de
janeiro de 2019, por meio do decreto
4.058/2019, em que 50% do total
devido referente ao 13º salário é
pago no mês de aniversário do
servidor. A segunda parcela deverá
ser paga no mês de dezembro do ano
corrente.

Para a Administração 2017/2020, o
servidor público é uma prioridade,
pois é quem realiza o serviço à
população. De acordo com a diretora
de Administração e Finanças, Marília
Sáber “temos o compromisso com as
mais de 600 funcionários que
trabalham para o município e
dependem dessa renda para sustento
da família, e pagar uma parcela do 13º
no mês do aniversário é uma forma
de contar com uma renda extra em um
mês pré-determinado.”
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Se eu pudesse...
Se eu pudesse
Eu faria tudo para que ficasse aqui
Mas se eu soubesse
Como te atrair
É como se não houvesse
Jeito de te fazer ficar: então sinto a
dor do teu partir
Mas ao me despedir de ti não
desviei
Pelo contrário, meu olhar fixei
Pela primeira vez nos olhos
realmente te olhei
Guardei o meu corpo, mas a alma
eu desnudei
Porque minha boca dizia que o fim
era necessidade
Mas meu olhar dizia o resto da
verdade
Que apesar de necessário, não
quero te ver partir
Se eu pudesse escolher de novo
Nesses meus eternos renovos
Ainda seria você que escolheria
para estar aqui
Se eu pudesse
Eu faria tudo para que ficasse
Mas se eu soubesse
Como fazer que me amasse
Ou que pelo menos que não se
assustasse

Se eu fosse suficiente para que
você arriscasse
Ah! Se eu soubesse como
resolver esse impasse
Se eu pedisse perdão toda vez
que eu errasse
Quando preciso fosse, a gente se
perdoasse
Se para os problemas solução a
gente junto encontrasse
Na alegria e na dor a gente não se
deixasse
Se apesar das diferenças a gente
se amasse
E as feridas do passado a gente
junto curasse
Não prometeria perfeição, mas se
eu me esforçasse
A gente só saberia se tentasse
É como se não houvesse
Jeito de te fazer ficar
E se suficientes não fossem
O meu jeito doce
E o meu modo de amar
Queria ter te conhecido
Antes de alguém te machucar
Talvez teria te convencido
Que eu só quero te cuidar
E que aqui ao meu lado
Sem ser traído, sendo muito
amado
Podia ser o teu lugar

Quando não se pode viver um
amor,
Causa no peito tão grande dor

Ela pinga dos olhos como o
orvalho de uma flor
E eu nunca me senti assim
Porque eu percebi no fim

Os meus olhos viam
Que os teus diziam
Que também gostam de mim
Ddsa Carvalho
Borda da Mata

