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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              16 - 28
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 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
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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

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

Falta de repasses constitucionais do Estado de
Minas afeta transporte escolar intermunicipal
oferecido pela Prefeitura de Borda da Mata

Estudantes não ficarão sem transporte. Prefeitura vai fazer o pagamento

até 14/11, depois dessa data estudantes e empresas devem fazer acordo.

Diante da forte crise financeira que a
Prefeitura de Borda da Mata e mais 852
prefeituras no Estado enfrentam, pela falta
de repasses constitucionais do Governo
de Minas, desde o início do ano, os
serviços essenciais tem sido mantido
com recursos próprios. A dívida do
Governo com Borda da Mata é de quase
R$ 4 milhões e meio de reais, o que poderia
ser investido em obras e serviços.

Mesmo com a gestão de recursos
próprios com muita responsabilidade e

cautela, o recurso disponível para
pagamento integral das empresas que
fazem o transporte intermunicipal é
suficiente até dia 14/11. A decisão foi
comunicada em reunião entre o
Departamento Municipal de Educação,
o Controle Interno e as empresas de
transporte acordaram no dia 08/11.

Para os dias restantes do ano letivos,
os alunos deverão entrar em acordo com
as próprias empresas. Dos 10 meses de
aula, apenas o último terá o pagamento

pelos estudantes. Uma decisão
necessária, porém muito cautelosa, a fim
de não prejudicar nem estudantes, nem
os fornecedores e muito menos os demais
serviços essenciais prestados pela
Prefeitura. Se essa medida foi tomada é
porque a situação está no limite. Seria
muito mais fácil não ter esse desgaste. A
prioridade neste momento é manter o
salário dos professores em dia para
garantir a Educação dos2 mil alunos da
Rede Municipal.

Empresas de Borda da Mata
realizam cadastro de certificação de
qualidade no Ministério do Turismo

Na tarde de 31 de outubro, os técnicos
do Circuito Turístico das malhas do Sul
de minas, do qual Borda da Mata faz
parte, estiveram no município para o
plantão de cadastramento das empresas
que atendem turistas no CADASTUR,
o cadastro do Ministério do Turismo
voltado para profissionais e negócios
com foco no turismo. No dia 12 de
setembro, já havia acontecido uma
palestra sobre o cadastro em que
foramabordadas a importância da
formalização e os benefícios do cadastro
para empresários e empreendedores do
trade turístico da cidade, entre eles,
meios de hospedagens, transportadoras
turísticas, restaurantes, bares e similares
com viés turístico.

O cadastro além de garantir ao
empresário como ter acesso a
financiamentos e a cursos de
qualificação profissional oferecidos
pelo governo, é uma maneira de
publicidade por ter o negócio
relacionado nos sites oficiais, e também
possuir o certificado que pode ser
afixado no estabelecimento e redes
sociais do empreendedor. Além disso, é
uma das políticas que faz o município
permanecer no Mapa do Turismo
Brasileiro.

O plantão de cadastramento
aconteceu na Associação Comercial e
Industrial de Borda da Mata e foi
realizado pelo consultor do Circuito das
Malhas e vice-presidente da Fecitur/MG
(Federação dos Circuitos Turísticos de
Minas Gerais), Mário Batista Silva Filho.
No final do mês de novembro, um novo
plantão vai acontecer em Borda da Mata
para auxiliar os empresários, no entanto,
o cadastro pode ser feito diretamente
pelo site cadastur.turismo.gov.br.

Sobre o Cadastur

Cadastur é o Sistema de Cadastro de
pessoas físicas e jurídicas que atuam no
setor do turismo. Executado pelo
Ministério do Turismo (MTur), em
parceria com os Órgãos Oficiais de
Turismo nos 26 Estados do Brasil e no
Distrito Federal, permite o acesso a
diferentes dados sobre os prestadores
de serviços turísticos cadastrados.

O Cadastur visa promover o
ordenamento, a formalização e a
legalização dos prestadores de serviços
turísticos no Brasil, por meio do cadastro
de empresas e profissionais do setor.

A partir da Lei do Turismo 11.771/08,
o cadastro no MTur foi instituído para
as empresas e os profissionais de
turismo. O cadastro é gratuito.

Certificação de qualidade no Ministério do Turismo

Borda da Mata é habilitada para
receber ICMS Esportivo com

elevada pontuação
Há anos sem receber a parcela do

ICMS referente ao Esporte, Borda da
Mata regularizou as políticas públicas e
realização de atividades para voltar a
pontuar no programa do Governo do
Estado que repassa parte da verba para
manutenção do Esporte. A
Administração 2017/2020 atuou durante

os dois primeiros anos na consolidação
das ações e a resposta veio em 31 de
outubro, em que a cidade está habilitada
para receber o recurso em 2019 com a
pontuação de 324, sendo a 169ª colocada
em um ranking de 534 municípios
habilitados em Minas Gerais. Um
resultado inédito para Borda da Mata.

No mês de Dezembro, o

jornal Tribuna Popular

terá apenas uma edição

 no dia 12/12 e a Gráfica

entrará em recesso no

dia 14 de dezembro e

voltará no dia 02 de

janeiro.
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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

Campanha de vacinação nas escolas de Borda da
Mata imuniza dezenas de crianças e adolescentes

A vacina contra HPV é aplicada em meninas de 9 a 14 anos
e em meninos de 11 a 14 anos. São duas doses que devem ser
tomadas com um intervalo de seis meses. A vacina contra a
Meningite C (Meningo C) para meninos e meninas de idade
entre 11 e 14 anos também já está disponível nas unidades de
saúde, quem ainda não tomou, deve procurar a UBS do Centro
em Borda da Mata, com o cartão de vacinação, para garantir
a imunidade contra tais doenças.

Durante o mês de outubro, a equipe de Epidemiologia da
Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata montou um
calendário de visita nas escolas municipais e estaduais,
período em que 184 cartões foram avaliados e destes, 150
crianças e adolescentes foram vacinados.No total, 109
vacinas contra Meningite feitas e 92 contra HPV, visto que
algumas crianças tomaram as duas vacinas de uma só vez.

Campanha de vacinação nas escolas de Borda da Mata

Departamento de Obras de Borda
da Mata realiza operação tapa-buracos

Na segunda quinzena de outubro, o

Departamento de Obras da

Prefeitura realizou operação tapa-

buracos na Avenida Lauro Megale

(saída para Tocos do Moji) e no

bairro Santa Terezinha.

Borda da Mata recebe
nova ambulância para

frota da Secretaria de Saúde

Por meio de emenda parlamentar do deputado federal Bilac Pinto,
Borda da Mata recebeu mais uma ambulância para a frota da Secretaria

de Saúde, no valor de R$ 80 mil reais.

No dia 11 de novembro, começou  a 7° Copa do Distrito do

Sertãozinho de Futebol Amador- Edição 2018/19, com dois jogos:

Sertãozinho F.C x Independente (S.G)  e  Mercenário do

Sertãozinho x Fúria Negra.

“Traga a sua Família e juntos venham torcer pela sua equipe e

ainda assistir belos jogos aos domingos no Distrito do

Sertãozinho”, diz um dos organizadores Carlão.

Convite

Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Tema: Proteção Integral, Diversidade e

Enfrentamento das Violências

Local: Câmara Municipal de Borda da Mata
Data: 28 de novembro de2018 – Quarta-Feira

Horário: à partir das 13 horas.

Robério Simão – Presidente

Antonio Agnaldo Guimarães (Léo) – Secretário
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CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO
NO JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO

2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

Médica Roselaine realiza palestra em Tocos do Moji sobre como cuidar de um recém-nascido
No dia 31 de outubro, às 9h30, a médica

Pediatra, Dra. Roselaine Alves Candeias
realizou no Salão Paroquial ao lado Posto
de Saúde em Tocos do Moji, uma palestra
para gestantes e mães de bebês até seis
meses de como cuidar de um recém-
nascido.

O tema é muito abrangente e foram
tratados diversos assuntos numa
palestra muito interessante em que as
mulheres receberam diversas
orientações.

Entre elas sobre a amamentação, troca
de fraldas, primeira consulta com
pediatra, entre outras:

Amamentação - Leite materno x leite

artificial.
O leite materno é sempre a melhor

opção para alimentar o recém-nascido,
exceto em casos específicos em que a

mãe esta impedida de amamentar como:
mães portadoras de HIV, em tratamento
de câncer ou em uso de algumas
medicações que contraindiquem a
amamentação.

O leite materno além de nutrir e hidratar
o recém-nascido também é rico em
anticorpos que os protegem contra
infecções e alergias.

A mãe também se beneficia do
aleitamento materno diminuindo o risco
de hemorragias pós parto, câncer de
mama ou ovário e ajudando na perda do
peso adquirido durante a gestação e no
retardo de uma nova gestação.

Troca de fraldas

Preferir sempre usar algodão embebido
em água morna e sabonete de glicerina
para higiene; Lenços umedecidos sem
álcool devem ser reservados para

higiene fora de casa; Usar sempre
cremes de prevenção de assaduras após
a higiene; Procurar usar fraldas de boa
qualidade e alta absorção.; Trocar
sempre que o bebê fizer cocô; Não
precisa trocar a fralda durante a noite, a
não ser que tenha fezes ou vazamentos.

Primeira consulta com Pediatra

Deve ser realizada nos primeiros dias
de vida. Em geral com sete dias de vida
ou até antes se a mãe notar sinais como
pele amarelada, dificuldade de
amamentação, febre, desidratação ou
letargia; Consulta mais importante da
vida do seu bebê; Leve todas as dúvidas
anotadas em um papel; Evite levar mais
de um acompanhante;  Não leve outros
filhos na primeira consulta e evite
sempre levar outras crianças em
qualquer consulta com o pediatra.

Palestra em Tocos do Moji

4º Campeonato de Rua em Tocos do Moji reúne cinco equipes

Começou no dia 20 de outubro (sábado), o 4º Campeonato
de Rua em Tocos do Moji. Disputado entre cinco equipes
(Barreiro, Centro, Cruz, Laje, Morumbi), em uma primeira fase,
onde todos jogam contra todos, e no final da 5ª rodada, marcada
para o dia 17 de novembro, classificam-se as quatro melhores
colocadas para as semifinais, marcadas para do dia 24 de
novembro e a grande final no 1º dia de dezembro às 17 horas.
São dois jogos por sábado, o primeiro às 16h e o segundo às
18h, no Estádio Antônio Bento da Silva (Bentão). Cerca de 100
atletas foram inscritos no evento desenvolvido pelos
representantes de cada uma das equipes, em parceria com a
Prefeitura Municipal que oferece excelente infraestrutura em
todas as etapas do campeonato. A rodada teve um início com muitos gols. A primeira partida, reedição da final de 2017,
terminou com placar Laje 1x 3 Morumbi. A segunda partida terminou com um amplo placar de Barreiro 0 x 5 Centro.

Dia 27 de outubro a segunda rodada Laje 0 x 0 Barreiro e Cruz 2 x 0 Barreiro. Dia 3 de novembro terceira rodada, Cruz 2 x 0
Barreiro e Centro1 x 2 Lage.

Compareçam. Entrada Franca.
Texto e Fotos:  Daniel Veiga

Aluno Lucas Souza Brandão da Escola Municipal
Benedito Caetano de Faria do Distrito Fernandes em

Tocos do Moji e professora Adriana Aparecida de Lima
recebem prêmio pelo 5º lugar no projeto EPTV na escola

O Projeto EPTV na Escola envolve,
todos os anos, cerca de 90 mil
estudantes do 9º ano do ensino
fundamental. O objetivo é promover a
interatividade entre os alunos e um
veículo de comunicação, permitir que os
participantes conheçam o processo de
produção de um telejornal, e que utilizem
a programação da EPTV como recurso
educacional.  Além disso, o foco é
desenvolver a integração entre as
escolas e, através da escolha do tema

da redação, propiciar aos alunos o
contato com a pesquisa e a aquisição de
conhecimento.

O Aluno Lucas Souza Brandão, da
Escola Municipal Benedito Caetano de
Faria, do Distrito Fernandes, Tocos do
Moji, conquistou o 5º lugar com sua
redação, “Meu paraíso, minha vocação”.

A Premiação ocorreu no salão de
Convenções do Hotel Fênix em Varginha,
no dia 25 de outubro. O aluno foi
contemplado com uma TV 32 polegadas,

Certificado de Participação e
Classificação no Concurso e uma viagem
juntamente com a família para Bertioga-
SP. A Professora Adriana Aparecida de
Lima, pela segunda vez, recebeu a
premiação no projeto, ganhou um porta
Retrato Digital.

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji e o Prefeito
Antônio Rodrigues da Silva,
parabenizam o aluno Lucas Souza
Brandão e sua família pela grande

conquista, parabenizam também a
Professora Adriana Aparecida de Lima,
da Escola Estadual Benedito Caetano de
Faria, do Distrito Fernandes, a
Coordenadora Rosangela Maria de
Alvarenga e a todos os Profissionais da
Escola e da Educação no Município.

Equipe do Departamento Municipal

de Educação.

Projeto EPTV
na Escola

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado
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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.

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

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

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

TTTTTels: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 171818181818
9-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-2166

9-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-3665

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

Atenção amigos e clientes da Gráfica e do Jornal Tribuna Popular!
No mês de Dezembro, o jornal terá apenas uma edição

 no dia 12/12 e a Gráfica entrará em recesso no dia 14 de

dezembro e voltará no dia 02 de janeiro.
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Polícia Militar de Borda da Mata prende
cidadão por resistência em abordagem e

apreende simulacro de arma de fogo

Na tarde do dia 28 de outubro, a Polícia Militar recebeu uma informação que havia
um cidadão portando uma arma de fogo. Imediatamente iniciou-se o rastreamento,
logrando êxito em encontrar o suspeito, o qual recebeu ordem de parada para
submissão à busca pessoal, contudo o suspeito entrou em luta corporal com policial
militar, resistindo e desobedecendo a ordem, até que conseguiu fugir em desabalada
carreira, sendo perseguido pelo policial militar e por outra equipe que chegou em
apoio, até que o suspeito entrou em uma residência no bairro Santa Cruz onde foi
abordado, dominado e algemado. No local, a equipe policial recebeu informações
de uma testemunha que relatou que durante a fuga, o suspeito arremessou uma
arma em cima de sua residência, sendo arrecadada a suposta arma a qual constatou-
se ser um simulacro de arma de fogo que funciona por ação de mola. Diante do
ocorrido, o cidadão recebeu voz de prisão e foi conduzido até o quartel da Polícia
Militar para lavratura do B.O.

Polícia Militar de Borda da Mata
combate a perturbação do sossego

Na madrugada do dia 27 de outubro, a equipe de policiais militares de serviço,
foram acionados para atendimento de uma Perturbação do Sossego, uma vez que
um estabelecimento comercial (Bar) estava com som muito alto, além de algazarras
e gritarias por parte dos frequentadores do local, causando perturbação na vizinha.
A equipe deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos, sendo a
proprietária orientada a abaixar o volume do som, e das algazarras, o que foi acatada
de imediato, porém depois de alguns minutos, a equipe novamente foi acionada
pelo mesmo motivo e ao retornar ao local, percebeu que novamente o volume do
som fora aumentado, e que também foi montado pelos frequentadores do
estabelecimento, uma “barricada” para impedir o acesso dos policiais ao local. A
equipe acionou reforço policial, e retornou ao local juntamente com uma equipe de
policiais militares de Tocos do Moji e uma de Ouro Fino, sendo rompida a “barricada”
e posteriormente foi dada voz de prisão para proprietária do estabelecimento,
conduzindo-a até o quartel da Polícia Militar para lavratura do B.O.

Veículos são removidos pela
Polícia Militar de Borda da Mata

Condutor inabilitado e motocicleta sem condições de segurança para circular -

Durante abordagem a uma motocicleta, na madrugada do dia 28 de outubro, a
equipe de policiais constatou que o veículo estava sem placa de identificação, sem
retrovisores e o condutor não era habilitado. O condutor informou que não teria
capacidade de sanar as irregularidades da motocicleta em tempo hábil, motivo pelo
qual ela foi removida ao pátio do DETRAN, além de ser lavradas as devidas AIT´s.

CRLV com exercício em atraso e condutor inabilitado – Durante Operação Policial,
no dia 04 de novembro, a equipe de policiais abordou uma motocicleta, sendo que
ao ser solicitado o condutor não apresentou a documentação de licenciamento e ao
ser consultado a situação do veículo via sistema do DETRAN, constatou-se que o
veículo estava com o exercício em atraso e que o condutor era inabilitado. O veículo
foi removido ao pátio do DETRAN pela falta de licenciamento e lavradas as devidas
AIT´s.

Usuários de entorpecentes são presos e
apreendidos pela PM de Borda da Mata

Uso de Drogas - Na manhã do dia 28 de outubro, a Polícia Militar de Borda da
Mata abordou um menor que estava em atitude suspeita e ao lhe ser dado busca
pessoal, foi encontrado sob sua posse pela equipe de policiais, 01 cigarro e 01
bucha de maconha. Os materiais foram apreendidos e na presença do responsável
legal do menor, este foi conduzido até o quartel PM para o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – Durante patrulhamento na tarde do dia 04 de novembro, a equipe
de policiais militares abordou uma cidadã em atitude suspeita, de maneira que ao ser
submetida à busca pessoal, foi encontrado em sua posse 01 bucha de maconha. A
autora informou os policiais que o material entorpecente seria para seu consumo. O
material entorpecente foi apreendido, e a autora conduzida presa até o quartel PM,
onde foi realizado o registro da ocorrência.


