
 DESDE MARÇO/97
ANO XXI - Nº- 374

15 DE MARÇO DE 2018

Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-2130

BORDBORDBORDBORDBORDA DA DA DA DA DA MAA MAA MAA MAA MATTTTTA,A,A,A,A, BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO,,,,,     TTTTTOCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI, SEN SEN SEN SEN SENADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTOOOOO

Bordamatense passa em concurso da Polícia Civil
e será Delegado no interior do Estado do Pará

Delegado de Polícia Flávio Meirelles
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Conselho Municipal de Turismo cria
rotas turísticas em Borda da Mata

Uma das entradas da cidade
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Dia Internacional da Mulher é comemorado
com palestra em Tocos do Moji

Jornalista Marília Lopes Sáber durante a palestra e o Prefeito Toninho Rodrigues no evento
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Vereadores de Borda da Mata
participam de Curso sobre “Atuação

do Ministério Público e Tribunal
de Contas junto às Câmaras

Municipais” em Belo Horizonte

Vereadores durante o Curso em BH
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Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

Consultório

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

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
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T R I B U N A
 POPULAR LTDA

Rua Eduardo Amaral, 311 - Centro

CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG

Fone (035) 3445-2130
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Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2018

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              16 - 28
Março                   15 - 31
 Abril                    16 - 30
 Maio                    15 - 30
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Vereadores de Borda da Mata participam de Curso sobre
“Atuação do Ministério Público e Tribunal de Contas

junto às Câmaras Municipais” em Belo Horizonte
Nos dias 20 a 23 de fevereiro de 2018 os Vereadores de

Borda da Mata participaram em Belo Horizonte do curso
“Atuação do Ministério Público e Tribunal de Contas junto
às Câmaras Municipais.” O curso foi realizado pelo CEAP –
Centro de Estudo da Administração Pública - tendo o evento
carga horária de 20h.

Os vereadores que participaram do curso foram: Dil, Macalé,
Cláudia, Carlão, Moacir, Luiz Carlos Lóia, Marruco, Jorginho
e Marcela.

Vereadores durante o curso e o Presidente Dil e a Vereadora Marcela no Tribunal de Contas

Equipe de futebol de Borda da Mata participa
da Super Copa Interestadual de Futebol

Veterano 40ntão em Córrego do Bom Jesus
Time de Borda da Mata estreia com vitória de 2 a 0 sobre Senador Amaral

Uma equipe de futebol de veteranos de
Borda da Mata está participando de um
campeonato na cidade de Córrego do Bom
Jesus, onde 12 times estão participando,
divididos em três chaves: Chave A –
Senador Amaral, A.A. Colorado, Borda da
Mata e Córrego do Bom Jesus. Chave B –
Paraisópolis, Adapa, Alvinópolis e
Kiportas Caieiras. Chave C – Bom
Repouso, Tenentes, Itapeva e Alfenense.

A primeira fase começo no dia 03 de
março e terminará no dia 28 de abril.

A comissão técnica de Borda da Mata é
composta por Pezão Fabrício, Pirina e
Tiaguinho. Eles agradecem os
patrocinadores que tem ajudado a equipe
a participar deste campeonato que são:

Ipê Materiais de Construção; Manguinha Auto Elétrica; Transcouto Turismo; Lucatelli
Veículos; Borracharia do Bodinho; Madu Artesanatos; J e C Artefatos de Madeira e
Plásticos; Ricardinho; Restaurante Pinheiro; Bar Oba Oba; Bar do Roque e Prefeitura.

Administração 2017/2020 de Borda
da Mata é avaliada como ótima ou

boa por 81% da população
Entre os dias 18 de janeiro e 20 de

fevereiro de 2018, o Instituto Tiradentes
realizou enquete de opinião pública em
diversas cidades de Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Espirito Santo, por meio de
amostragem, via consultas telefônicas
aos munícipes, sobre a gestão dos
prefeitos. De acordo com a instituição
“para garantir a lisura do processo, o
Instituto Tiradentes possui um banco
de dados com mais de 120 milhões de
telefones de todo Brasil. Dependendo
da quantidade de habitantes de cada
cidade – Probabilidade Proporcional ao
Tamanho-IBGE, são sorteados pelo
computador entre 70 a 1.500 números de
telefones para fazer parte da enquete,
objetivando sempre que os resultados
representem a situação da população
dos municípios.”

Em Borda da Mata, a pesquisa
apontou que 55% da população avalia a
gestão do prefeito André como ótima,
26% considera boa, 11% classificou
como regular e 8% considera ruim.

A pesquisa também perguntou qual o

diretor/secretário mais atuante. O
Departamento de Obras sob o comando
do engenheiro Barezze Rezende Brandão
apareceu com 34% das respostas. O
Departamento de Educação com a
direção do professor Antônio Carlos de
Rezende recebeu 15% das indicações.
O Departamento de Desenvolvimento
Social com a gestão de Bruna Ruana da
Silva com 10% e as demais secretarias/
departamentos dividiram 41% das
respostas.

Para o prefeito André, a pesquisa
apenas norteia o trabalho sério,
comprometido e transparente que vem
sendo desenvolvido com 
responsabilidade e empenho de todos
os servidores da Prefeitura “apesar da
crise econômica que muitos municípios
estão enfrentando por conta do atraso
de repasses do Governo do Estado de
Minas Gerais, estamos empenhados em
melhorar a qualidade de vida e alavancar
o desenvolvimento econômico e social
de Borda da Mata. Obrigado a todos
bordamatenses pela confiança.”

Bairro Santa Cruz recebe
obra de manilhamento para

escoamento de águas pluviais

O Departamento Municipal de Obras da Prefeitura realizou obra de manilhamento
para escoamento das águas pluviais no bairro Santa Cruz. Com a obra de
infraestrutura, os moradores do bairro não terão mais problemas com valetas
provocadas pelas chuvas.

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso
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TRIBUNA POPULAR COMPLETA 21
ANOS DE CIRCULAÇÃO NESTA EDIÇÃO
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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

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

Bordamatense é aprovado em concurso para
Delegado de Polícia Civil no Estado do Pará

Ele passou por sete etapas e deve assumir o

 cargo de Delegado ainda no mês de março

O Bordamatense Flávio Carlos de
Meirelles, filho de Lúcio Meirelles e
Marília Meirelles, proprietário da
empresa de transportes de passageiros
Transmeirelles, foi aprovado no
concurso para Delegado de Polícia Civil
no Estado do Pará. De acordo, com
Flávio, desde que se formou em Direito
pela Faculdade do Sul de Minas em
Pouso Alegre, seu foco sempre foi ser
Delegado de Polícia e tentou através de
outros concursos e desta vez, com muita
dedicação, conseguiu ser aprovado nas
sete etapas exigidas para que o
postulante ao cargo consiga ingressar
nesta carreira.

Flávio, de 28 anos de idade, diz que ao
optar por esta carreira na Polícia Civil, ,
sua maior intenção é combater a
criminalidade e proporcionar aos
cidadãos um país mais seguro.

Entre as etapas em que Flávio passou
está um curso de 700 horas na Academia
da Polícia Civil do Pará, onde pode
concluir suas aptidões para exercer a
função e segundo ele, após esta etapa,
só falta sair a nomeação para qual
Comarca ele deve atuar, o que deve
ocorrer ainda neste mês de março. Ele
afirma que por ser início de carreira, ele
irá começar atuando no interior, mas
como teve uma boa colocação em todas

as etapas, a chance de conseguir um
centro mais desenvolvido se torna maior.
“Mas para mim, não importa, este era
meu sonho e  estou disposto a trabalhar
em qualquer município em que eu for

designado, o importante é contribuir
para a segurança do nosso país, o que
eu sempre almejei” conclui o novo
Delegado de Polícia Civil do Estado do
Pará.

Delegado de

Polícia, Flávio

Meirelles

Ciclistas de Borda da Mata participam
de corridas em Jacutinga e Andradas

No dia 25 de fevereiro, os
atletas Ramirez e Lucas de
Borda da Mata participaram
da primeira etapa do GP
Ravelli, em Jacutinga.
Ramirez foi o 13º  na elite e
Lucas, 13º  na pro-sub23.

Já no dia 04 de março, a
equipe Bike Adventure,
também de Borda da Mata,
participou da corrida “nas
Montanhas de Minas” em
Andradas.

Corrida de Jacutinga e Andradas

Campeonato de futebol amador
no distrito Sertãozinho em

Borda da Mata reúne 12 times
Com início em novembro de 2017, a 6ª

Copa de Futebol Amador do distrito
Sertãozinho foi disputada por 12 times
da região, entre eles o time da casa, duas
equipes de Borda da Mata, uma de
Inconfidentes, uma de Espirito Santo do
Dourado e sete times de Pouso Alegre.
A final aconteceu no dia 25/02/2018 com
a disputa entre as equipes
Flamenguinho de Inconfidentes e
Massaranduba de Pouso Alegre. O

resultado de 3 x 3 levou a decisão para
os pênaltis e a vitória ficou com o time
de Inconfidentes. 

Os jogos aconteceram no campo do
Sertãozinho. Durante a competição, o
Setor de Esporte e Lazer da Prefeitura
ofereceu todo o apoio na divulgação,
premiação e manutenção do campo. A
organização do campeonato foi de
Carlão Eventos e Marcelo Dener
(Bodinho).  

Campeonato do Sertãozinho

Prefeitura de Borda da Mata inicia
ginástica laboral com funcionários
A ginástica laboral com os

funcionários da Prefeitura de Borda da
Mata é ministrada pelo professor de
Educação Física Antônio Oliveira –
Totonho, como parte das atividades de
Saúde do Trabalhador, da Academia da
Saúde, projeto da Secretaria Municipal
de Saúde que atende toda a população
no Poliesportivo, bairro Santa Cruz e

distrito Cervo, em parceria com a técnica
de Segurança do Trabalho, Paloma Silva.

Durante dez minutos, duas vezes por
semana, os funcionários dos
Departamentos de Administração, Obras
e Saúde fazem os exercícios com o
objetivo de melhorar a saúde e evitar
lesões por esforço repetitivo e algumas
doenças ocupacionais.

Ginástica

Laboral com os

funcionários

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

 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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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO DE 2018
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as

Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a
arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e
CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com
ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo
1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de
2018, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e
seguintes da CLT O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em
qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária.
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes
nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas
à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal,
para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que
estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de
extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o
contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da
Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no
site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à
Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito
Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo
ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical
rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA,
pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais
e/ou de Produtores Rurais.

Brasília,  15 de  março  de 2018.

João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

Polícia Militar realiza Operação
Conjunta no Distrito do Cervo

Equipes da Polícia Militar de Borda da Mata, Ouro Fino, Meio Ambiente e Trânsito
Rodoviário desencadearam no dia 10 de março uma Operação Conjunta no Distrito
do Cervo em Borda da Mata, visando coibir e prevenir ações delituosas na localidade,
e também transmitir sensação de segurança à comunidade ordeira local. 05 viaturas
policiais e mais de 10 militares foram empregados na operação, que resultou em 53
pessoas abordadas, veículos apreendidos, mais de 10 autos de infração de trânsito
lavrados, uma prisão e duas apreensões de drogas.

PM de Borda da Mata evita
suicídio e apreende arma de fogo

A Polícia Militar de Borda da Mata recebeu denúncia anônima via 190 com
informação que uma pessoa teria adquirido uma arma de fogo e estaria em posse
dessa arma no interior de sua residência. A equipe deslocou até o local do fato e foi
constatado que o autor adquiriu uma arma de fogo calibre 38, encontrado com 05
cartuchos, cuja finalidade seria supostamente a prática de suicídio, devido a
problemas pessoais e de saúde da pretensa vítima. Com a ação rápida e emprego de
eficiente técnica policial pelos militares foi possível evitar uma fatalidade, resultando
a ocorrência também na apreensão da arma de fogo e condução da vítima para
tratamento médico.

Diversas prisões relacionadas
às drogas em uma semana

em Borda da Mata
Em apenas uma semana a Polícia Militar de Borda da Mata apreendeu quatro

buchas e um cigarro de substância semelhante a maconha, três pinos com pó
branco semelhante a cocaína e realizou seis prisões relacionadas a drogas. A Polícia
Militar vem atuando incessantemente no combate a tais crimes, e conta também
com o apoio de toda a comunidade por meio de denúncias via 190 ou 181, buscando
proporcionar um ambiente mais seguro na cidade, longe das drogas.

Boi solto às margens da rodovia
causa acidente com vítima

Conforme informações da vítima do acidente, ela estava pilotando sua motocicleta
pelo bairro Santa Rita quando de repente um boi teria entrado na frente do veículo,
momento em que, sem sucesso, tentou desviar, vindo a chocar-se com o animal. Em
consequência do fato a vítima foi levada até o hospital, onde foi medicada em
virtude das lesões geradas no acidente. Segundo a vítima, aparentemente o
proprietário do animal realizava a travessia de seu gado quando teria esquecido o
último boi para trás, tendo então causado o acidente. A PM orienta os criadores de
gado a não soltar ou deixar soltos os animais em qualquer via pública, de forma a
evitar acidentes que, inclusive, podem vir a resultar em uma fatalidade.

Polícia Militar de  Borda da Mata
recupera Trator furtado em

Silvianópolis
A Polícia Militar de Borda da Mata em 06 de março recebeu denúncia de uma

moradora da zona rural informando sobre um trator seguido por um veículo atrás
que teriam passado em alta velocidade próximo a sua propriedade, momento em
que o motorista do carro teria demonstrado nervosismo ao perceber que fora
avistado. Com agilidade e destreza os militares de serviço iniciaram o deslocamento
em busca do veículo, e, apesar da distância e do tempo do acionamento, obtiveram
sucesso em localizá-lo próximo à cidade de Santa Rita de Caldas, contando com o
apoio de equipes da Polícia Militar de Ouro Fino, Pouso Alegre e Santa Rita de
Caldas, além do Meio Ambiente e do helicóptero da PM, Pégasus. Segundo
informações, o veículo teria sido furtado na zona rural de Silvianópolis dias antes.
Além da recuperação do trator foi preso um indivíduo e apreendido uma pequena
porção de pó branco semelhante a cocaína, além da apreensão do carro que foi
utilizado para dar cobertura ao crime.
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Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”
Praça Antonio Megale, 100

Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Academia da Saúde em Borda da Mata adquire materiais esportivos para as aulas semanais
As aulas do projeto Academia da Saúde no Poliesportivo,

bairro Santa Cruz e distrito Cervo com o professor Totonho
agora contam com equipamentos esportivos para as atividades
físicas. A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu camas
elásticas, bolas de overbal (pilates), halteres, tornozeleiras,
bolas de handebol e voleibol, arcos, colchonetes, plataforma
de step, elásticos para laboral e bastões também fazem parte
das aulas.

O projeto Academia da Saúde faz parte da Estratégia Saúde
da Família e tem o objetivo de prevenir doenças e proporcionar
às pessoas uma vida mais saudável. Todas as idades podem
participar. As aulas são gratuitas.

Prefeitura de Borda da Mata realiza campanha para
regularização de empreendimentos de beleza no município
A campanha

voltada aos
negócios do ramo
de beleza em Borda
da Mata visa
adequar os
estabelecimentos
segundo as normas
da vigilância
sanitária e de
acordo com a
l e g i s l a ç ã o
municipal. O Setor
de Arrecadação,
Fiscalização e
Atendimento ao
Público fixou o
prazo de 31 de julho
de 2018 para que os
empreendedores
procurem a
Prefeitura e
regularizem seus negócios.

Com a adequação, os empreendedores garantem direitos, oferecem serviços com segurança e qualidade aos clientes e o
município consegue reverter mais benefícios à população.

DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES
Setor de Arrecadação, Fiscalização e Atendimento ao Público

Segunda à Sexta: 10h às 15h - 3445 4920

Secretaria Municipal de Saúde alerta
população para focos do mosquito Aedes
Aegypti encontrados em Borda da Mata

Nos meses de janeiro e fevereiro, os agentes de endemias da
Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata percorreram
7.859 imóveis no município, entre residências, terrenos, oficinas,
praças e cemitério. Por conta do período chuvoso, propício para
a proliferação do mosquito transmissor de doenças, foram
encontrados muitos focos do vetor Aedes Aegypti. De acordo
com as visitas, a cada cinco imóveis vistoriados, três estão com
focos do mosquito.

O dado é alarmante e precisa da conscientização de toda a
população para o combate eficiente. O Aedes Aegypti é o vetor
transmissor do vírus da zika, dengue, chikungunya e febre
amarela.

Toda a cidade deve tomar os cuidados para erradicar o mosquito
com medidas simples, como evitar água parada em qualquer tipo
de recipiente ou local, no entanto, os bairros Nossa Senhora de
Fátima, São Benedito, São Judas e Sertãozinho chamaram a
atenção dos agentes de endemias devido a grande quantidade de focos do mosquito encontrados.

As ações da Secretaria Municipal de Saúde estão intensificadas, para tanto, a ajuda da população é fundamental.

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

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

TRIBUNA POPULAR COMPLETA 21 ANOS
DE CIRCULAÇÃO NESTA EDIÇÃO

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO 2.000

EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões
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A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

No dia 07 de março, embora o Dia
Internacional da Mulher seja dia 08,   o
Departamento Municipal de Assistência
Social, CRAS, juntamente com a
Prefeitura Municipal de Tocos do Moji,
comemorou o Dia Internacional da
Mulher.

O evento contou com um expressivo
número de participantes com o Público
formado por integrantes da população
em geral, de Beneficiários do Programa
Bolsa Família e Grupo da Terceira Idade.

Dia Internacional da Mulher é comemorado
com palestra em Tocos do Moji

Convidado para fazer a abertura do
evento o Prefeito Toninho Rodrigues
exaltou a luta das mulheres no decorrer
dos anos, suas conquistas e
principalmente a importância e os
desafios para as mulheres no mundo
atual.

Em seguida aconteceu a palestra
central, ministrada pela
conceituadíssima jornalista e Secretária
de Administração de Borda da Mata a
Sra. Marília Sáber.

No final todas as mulheres foram
homenageadas com flores e cartão
comemorativo

Também co labo ra ram com o
evento, o Departamento Municipal
de  Educação  e  Depa r t amen to
Municipal de Saúde, através do
ESF,  do  qua l  o  D i r e to r  do
Depa r t amen to  de  Ass i s t ênc i a
Soc ia l ,  Rona ldo  José  Leandro ,
aproveita para expressar seus mais
sinceros agradecimentos.

Comemoração do

Dia Internacional

da Mulher

Grupo “Viva a vida caminhando”
de Tocos do Moji comemora
Dia Internacional da Mulher

No dia 07 de março,  foi realizada
homenagem para as mulheres que
participam da caminhada da saúde no
período da manhã, pelo ESF de Tocos

do Moji. A equipe participou de mais uma
caminhada ressaltando a importância da
atividade para física para a saúde
feminina.

TRIBUNA
POPULAR

COMPLETA 21
ANOS DE

CIRCULAÇÃO
NESTA EDIÇÃO
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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!!!

CÂMARA MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA-MG

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 –
EXTRATO DO EDITAL  

A Câmara Municipal de Borda da Mata-MG,
TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período
de 15 de maio a 14 de junho de 2018, exceto sábados,
domingos e feriados, inscrições ao Concurso Público
para Provimento do cargo de Procurador Legislativo.

A aplicação da prova está prevista para 29 de julho de 2018. O Edital em seu
inteiro teor está à disposição dos interessados na Câmara Municipal e no site
www.jcmconcursos.com.br, locais onde serão efetuadas as inscrições. Borda
da Mata, 06 de março de 2018 – Waldir Gomes Bonifácio – Presidente da
Câmara Municipal de Borda da Mata - MG.
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Dia Internacional da Mulher em Borda da Mata é
comemorado com palestras de empoderamento feminino

Uma tarde de conversa entre mulheres!
Conversa sobre a valorização da mulher
na sociedade e a participação ativa delas
na formação de pessoas melhores. As
atividades promovidas pelo Cras
Sebastiana Marques e Departamento de
Desenvolvimento Social, em parceria com
a Apae aconteceram na quadra da nova

sede da Apae no dia 07/08 e contou com
a presença de dezenas de participantes. 

Durante a programação, a psicóloga
Janaina Faria Leite realizou uma dinâmica
em que evidenciou como as palavras de
preconceito podem ser prejudiciais e
também sobre a decisão de não deixar
que estereótipos afetem o cotidiano de

cada pessoa em sua particularidade. Em
seguida, a servidora pública Marília
Duarte Lopes Sáber deu seu depoimento
da importância do amor próprio,
autoconfiança e sororidade (empatia e
companheirismo) entre mulheres para que
a sociedade patriarcal onde vivemos seja
mais harmoniosa e justa. 

As mulheres também receberam dicas
de beleza com a maquiadora Ediene
Henrique, participaram de sorteio de
brindes e de um café da tarde especial.
Na ocasião, as profissionais da Apae,
assistente social Evelyn Freitas e diretora
Taiza fizeram a apresentação da
instituição. A coordenadora do Cras,

Marcela Machado, e a equipe técnica
Lethycia Santos (psicóloga) e Luciano
Pereira (assistente social) também falaram
sobre os serviços do Centro de referência,
além de Bruna Ruana, diretora do
Departamento de Desenvolvimento
Social que leu uma mensagem de
homenagem às mulheres. 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher

Quase 90 ciclistas participam de evento beneficente ao asilo de Borda da Mata
A terceira edição do Corrida e Pedal Solidário de Borda da

Mata reuniu quase 90 ciclistas na manhã de domingo, 25/02,
para as modalidades 10 e 15 k de corrida, passeio 10km e
percursos de 20km e 25km de bicicleta.

Por meio do Setor de Esporte e lazer da Prefeitura, o evento
recebeu pontos de hidratação e frutas na largada e durante os
percursos, além de toda a estrutura de apoio. O valor das
inscrições e os litros de leite arrecadados foram doados ao Lar
Monsenhor Pedro Cintra. De acordo com a coordenadora do
Lar, Dalva Luzia, “recebemos quase 50 litros de leite, que vamos
dividir com a Apae. Mas além da doação, o mais importante
mesmo é a interação dos idosos com os participantes. Eles
amam receber visitas, conversar com pessoas diferentes.”

Serventes escolares da Rede Municipal
de Borda da Mata participam de treinamento

O treinamento periódico com as
serventes escolares da Rede Municipal
de Borda da mata incluiu as instruções
da técnica em Segurança do Trabalho,
Paloma Silva, e da nutricionista
Walquíria Megale. O encontro
aconteceu na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra no dia 06/03/2018.

Em sua fala, Walquíria deu orientações
sobre reeducação alimentar com as
crianças, bem como a importância da
refeição completa, com salada e fruta.
Ajudar os alunos na alimentação
saudável no dia a dia da escola é um
meio de prevenir patologias que
antigamente eram exclusividade de
adultos, como colesterol alto, diabetes
e hipertensão, além da obesidade
infantil.

Paloma falou sobre a importância da

segurança nos setores como cozinha,
banheiro e salas, e ainda relacionou as
medidas de proteção para os
trabalhadores. Os programas  PPRA
(Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais) e PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional)
foram citados pela importante de

implementação e execução dos
mesmos no setor de trabalho, pois com
eles é possível visualizar cada função,
os riscos e  doença que o trabalhador
pode adquirir e assim cria-se medidas
de controle para evitar acidentes no
setor de trabalho e doenças
ocupacionais.

Treinamento de Serventes Escolares

Conselho Municipal de Turismo cria rotas turísticas em Borda da Mata
Com o intuito de organizar a demanda

turística em Borda da Mata, o Conselho
Municipal de Turismo criou cinco rotas
que vão orientar tanto a população local
quanto o visitante que chega à cidade.
As rotas foram pensadas de modo a
valorizar as práticas já desenvolvidas no
município.

A Rota da Moda compreende o
potencial têxtil de Borda da Mata,
atividade empreendedora iniciada há
mais de 20 anos, a qual tornou a cidade
famosa no país inteiro pela produção de
pijamas. Esta rota está dividida em
quatro vertentes: moda íntima (pijamas
e lingeries), moda casa (cama, mesa e
decoração), moda básica (roupas e
tricot) e moda country (selarias e
acessórios de couro). Cerca de 100
fábricas e lojas estão instaladas,
principalmente, às margens e nas
proximidades do perímetro urbano da
rodovia MG 290 e no distrito Cervo.

A Rota da Cidade elenca os principais
pontos turísticos, como igrejas, praças,
monumentos e prédios, como por
exemplo, a Antiga Estação Ferroviária,
o Museu Fruto da Terra, o conjunto de
praças centrais, a Basílica, entre outros.

A Rota Religiosa destaca a Basílica
Nossa Senhora do Carmo, o memorial, o
busto e o mausoléu Monsenhor Pedro
Cintra, o marco zero do Caminho da

Prece e as setas amarelas do Caminho
da Fé, percurso por onde passam
dezenas de peregrinos todos os dias,
além de uma via sacra que ainda vai ser
instalada na avenida entre a Basílica e o
Cemitério.

A Rota Gastronômica cataloga os
restaurantes, cafeterias, bares,
lanchonetes, pizzarias e empórios da
cidade com perfil turístico. Esta rota
também vai evidenciar os pratos típicos
e os alimentos produzidos na cidade.

A Rota de Aventura tem, inicialmente,
150 km de trilhas, estradas e caminhos
divididos em sete percursos para serem
percorridos a pé, de bicicleta ou de carro
off road.

Além disso, vai ser criado o Centro de
Informação ao Turista no prédio da
Antiga Estação, onde é exposto e
comercializado o artesanato local. O
calendário de eventos anual, divulgado
no site da Prefeitura em dezembro de
2017, também faz parte da estratégia de
alavancar o desenvolvimento
econômico de Borda da Mata por meio
do Turismo, Cultura e Esporte.

O conteúdo turístico de Borda da
Mata vai ser divulgado em material
impresso, no site institucional da cidade
www.bordadamata.mg.gov.br e no portal
turístico do estado
www.minasgerais.com.br.
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