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Senador José Bento ganhará máquina
beneficiadora de café através de emenda
parlamentar de 100 mil reais
do Deputado Dr. Frederico

Escritório do Dr. Frederico em Belo Horizonte
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Câmara de Bom Repouso realiza
Projeto “Alegria do Natal”

Atletas da escolinha de futebol de Borda
da Mata conhecem CT do Atlético Mineiro
e jogam contra monitorados do Clube
Doação do
Imposto de
Renda: Borda
da Mata está
na posição
1313º das
cidades que
mais doam IR

Alunos da Escolinha na Cidade do Galo
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2° Trilhão beneficente em prol Hospital das
Clínicas Samuel Libânio de Pouso Alegre realizado
em Tocos do Moji arrecada quase 15 mil reais

Entrega do valor ao Hospital e os pilotos na largada
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Prefeitos de Minas se mobilizam contra
proposta de extinguir mais de 200 municípios
Árvore de Natal na Câmara Municipal
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Alunos do Sertãozinho visitam
Prefeitura, Gráfica e Jornal de
Borda da Mata em trabalho
sobre jornalismo e fake news
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Estado com o maior
número de municípios do
país pode perder mais de
um quarto de suas
cidades se as mudanças
no pacto federativo forem
aprovadas pelo Congresso
Nacional.
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Agradecimento a Deus
Deus todo poderoso. Sei que o amor,
que tens por mim é intenso e imenso.
Por mais que eu pense, não consigo
entender, como pode existir, um amor tão
imenso, tão profundo. É maior que a
imensidão desse mundo, mundo que o
Senhor criou.
Antes mesmo de eu existir, o Senhor
já me amava e eu vim, sem te entender.
Sem saber que foi grande o teu amor
por mim.
Se fez sofrer, sofreu por mim.
Mesmo assim, o Senhor não desistiu
de mim.
Eu nem se quer sabia, do poder,
daquele sangue derramado.
Sangue puro, sangue Santo, lavou

meu corpo, minha alma, meus pecados e
o Espírito Santo iluminou os meus
caminhos, abriu a minha mente para que
hoje eu desse valor naquele sangue
inocente.
Eu hoje choro quando penso o quanto
Jesus sofreu, por meus pecados, Jesus,
Jesus como tu és bom.
Deus deu o seu filho amado para morrer
no meu lugar por mais que eu te ame por
mais que eu fizer para te agradecer é
pouco, perto do seu imenso amor que
tens por mim.
Maria Tereza de Jesus Sousa.
Bairro Santa Cruz
Borda da Mata

Secretaria de Obras faz manutenção
na estrada do Sertãozinho e
drenagem em via de acesso ao
Barro Amarelo em Borda da Mata
O Departamento
Municipal de Obras
atua nesses últimos
dias na manutenção
da estrada do
Sertãozinho. Os
t r a b a l h o s
compreendem
cascalhamento,
nivelamento
e
drenagem da via. A
ação é parte do
t r a b a l h o
permanente de
manutenção e melhoria das estradas.
Também esta semana, foi feito um trabalho especial de drenagem em uma curva
da estrada que leva ao Barro Amarelo. O local vinha sofrendo com as chuvas nas
últimas semanas, prejudicando bastante quem trafegava pelo local. Com a
colocação de pedras e cascalhamento, a expectativa é que o tráfego se normalize
no local.

Prefeitos de Minas se mobilizam contra
proposta de extinguir mais de 200 municípios
Estado com o maior número de municípios do país pode perder mais de um quarto de suas
cidades se as mudanças no pacto federativo forem aprovadas pelo Congresso Nacional.
Prefeitos mineiros se reuniram no dia
26 de novembro, em Belo Horizonte, em
protesto contra a proposta do governo
federal de extinguir mais de 200
municípios de Minas Gerais.
O estado com o maior número de
municípios do país pode perder mais de
um quarto de suas cidades se as
mudanças no pacto federativo forem
aprovadas pelo Congresso Nacional. O
número cairia de 853 para 642.
Para a Associação Mineira dos
Municípios (AMM), que convocou os
prefeitos para a mobilização em parceria
com a Confederação Nacional dos
Municípios (CNM), a proposta é inviável
e a intenção principal é desviar o foco
dos problemas enfrentados pelo
governo federal.
O presidente da AMM, Julvan
Lacerda, reconhece a necessidade de
uma reforma, mas critica a forma como
foi desenhada.
“Quer dizer que, porque uma pessoa
está desempregada, vai mandar matar
ela? É isso que eles estão fazendo.
Porque um município não gera uma
receita própria, não é autossuficiente,

Proposta
O governo federal quer extinguir
municípios com menos de 5 mil
habitantes, com arrecadação própria
inferior a 10% do total da receita. De
acordo com o Tribunal de Contas do
Estado (TCE), 211 cidades se encaixam
nesse perfil.
A Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) prevê que os municípios que não
tiverem estabilidade financeira garantida
deverão ser incorporados a municípios
vizinhos a partir de 1° de janeiro de 2025.

Alunos do Sertãozinho visitam Prefeitura,
Gráfica e Jornal de Borda da Mata em
trabalho sobre jornalismo e fake news

A Escola Estadual Dom Otávio
Chagas de Miranda, do distrito
Sertãozinho, participa da Semana de
Educação para a Vida, projeto em que
a escola desenvolve disciplinas não
constantes no currículo obrigatório,
valorizando a presença da
comunidade escolar. O nono
ano estudou sobre “Fake News”, na
tradução “notícia falsa”, prática

A Juruaia Outlet Lingerie agradece a todos
clientes e amigos que durante 2019
prestigiaram com a sua presença e
deseja a todos um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo!!!
José Quirino

vai mandar extinguir o município?”,
questiona.
No dia 3 de dezembro, prefeitos de
todo o país fizeram uma mobilização
contra a PEC em Brasília.
“Isso aí faz a gente lembrar lá da
Alemanha, quando Hitler falou que
aquele tipo de pessoa tinha que morrer
e aquele outro podia viver. Nós não
vamos aceitar isso. Os municípios não
vão morrer por capricho de economistas
criados em apartamento que não
conhecem que não conhecem a realidade
do chão da fábrica”, disse.

recorrente na atualidade por conta da
velocidade das informações com o
advento das redes sociais.
Para encerrar o trabalho feito em sala
de aula, os alunos acompanhados da
diretora da escola, Rosana Scavone e
da professora Cláudia Porfírio
estiveram na Prefeitura de Borda da
Mata, em 22/11, para conversar com
os jornalistas Edna Motta e Adevanir

Vaz. Na oportunidade, os alunos
puderam ouvir sobre a dinâmica da
produção de notícias e também sobre
como avaliar a veracidade das
informações,
além
da
responsabilidade na produção de
conteúdo.
Em
seguida,
alunos
e
professores visitaram a Gráfica e
Jornal Tribuna Popular.

De repente as diferenças desaparecem e o mundo todo
se confraterniza num enorme abraço, num só desejo de
Paz. É o milagre do Natal. Feliz Natal para todos!
São os votos da:

Que a paz e a harmonia festejadas no Natal estejam
presentes em todos os dias do seu ano novo.
Feliz Natal e Boas Festas!

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de
pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
Desejo que o seu Natal seja brilhante de alegria,
iluminado de amor, rodeado de paz e repleto de
harmonia. Feliz Natal!

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

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA
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do Tribuna Popular em 2020
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Mais de 180 alunos de Borda da Mata participam de Formatura do Proerd

Durante um semestre no 5º ano, os alunos
aprendem em sala de aula com o Policial Militar
questões relacionadas com a valorização da vida e a
importância de manter-se longe da violência. É o
Proerd - Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência da Polícia Militar de Minas
Gerais.
Em Borda da Mata, 182 alunos das escolas da Rede
Municipal, das escolas estaduais dos distritos Cervo
e Sertãozinho e do Colégio Nossa Senhora do Carmo
se formaram durante a solenidade na noite de 19 de
novembro.
A formatura do Proerd aconteceu no ginásio do Colégio Nossa Senhora do Carmo com a participação de
autoridades, a banda da Polícia Militar, familiares, professores e alunos.
Os alunos vieram acompanhados do diretor da escola e do professor. Todos receberam certificados pela participação no programa.
Escola Estadual Dom Otávio Chagas de Miranda: diretora Rosana Cristina Silva Scavone e professora Aline Moreira.
Escola Municipal Francisco de Souza Costa: diretora Débora Aparecida Soussin Santos e professora Ana Paula Romualdo.
Colégio Nossa Senhora do Carmo: diretora Ir.Demirleny Ferreira dos Santos e professora Silvia Helena de Souza Santos.
Escola Municipal Benedita Braga Cobra: diretor Antônio Carlos de Rezende e professores Fernando Roberto Pereira e Rosemary Marinelli Vilas Boas.
Escola Municipal Antonio Marques da Silva: diretora Mariângela Gouvea Salles e professora Welena de Cassia Ribeiro Rigato.
Escola Municipal Prof. Diva Ribeiro dos Santos: diretora Pollyana Aparecida Ribeiro de Moraes e Maria da Penha Costa Santos e Denise de Cássia Ferreira.

Agradeço ao povo Bentense o
apoio recebido neste ano de
2019 e conto com a ajuda de
todos para continuarmos
administrando bem, com esforço
e empenho, nosso município e
fazer de Senador José Bento a
melhor cidade para se viver.
Rogo a Deus, sabedoria e desejo
que Ele cubra de bênçãos a cada
um de nós. À todos um Natal
de muita paz e um 2020 repleto
de realizações!

Feliz
2020!!!

Segurança: Prefeitura ajuda na reforma da
sede da Polícia Militar de Borda da Mata
Ação contou com o apoio da Câmara de Vereadores e do Conselho Comunitário de Segurança Pública
Depois de muitos anos, a sede da Polícia Militar em Borda da Mata está
passando por uma grande reforma. As obras envolvem pintura interna e
externa, melhorias no telhado, calhas e readequação de cômodos.
A reforma é custeada com recursos do município e do Conselho
Comunitário de Segurança Pública. Contou ainda com o apoio da Câmara
de Vereadores. As obras começaram em 2018 e chegam agora em sua reta
final.
O tenente Guilherme, comandante da Polícia Militar na cidade, fala da
importância do investimento feito na sede da força de segurança pública.
“Para podermos servir com qualidade a população bordamatense é
essencial que nós possamos ter uma estrutura de qualidade, tanto para o desempenho do policial militar, quanto para o
recebimento de maneira digna e profissional do cidadão que comparece ao quartel para solicitar algum serviço”, avalia.
Para o prefeito André Marques, conseguir apoiar a Polícia Militar apesar das dificuldades financeiras enfrentadas nos
últimos anos, é mais um indicativo de que o município soube superar a crise elegendo prioridades. “A segurança pública é uma
demanda crescente mesmo de uma cidade de pequeno porte como Borda da Mata. Dentro das possibilidades do município,
estamos fazendo todo o possível para apoiar a Polícia Militar, que tem essa missão tão importante e tão bonita que é a de
proteger os bordamatenses”, considera.

Fermando Fermandes
Prefeito Municipal
Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e
semear a esperança. Tenha um Feliz Natal!

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

Um bom Natal, prosperidade no novo
ano e que vocês alcancem todos seus
objetivos. Que Deus, em sua infinita
bondade, abençoe e encha de paz
nossos corações na noite de Natal.
Boas Festas! São os votos da Câmara
Municipal de Tocos do Moji à toda
população.
Desejo que você tenha um Natal cheio de luz
e paz junto ao menino Jesus. E um Ano Novo
repleto de saúde e realizações.
Feliz Natal! Feliz Ano Novo!
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.

Campanha Novembro Azul em Borda da
Mata chama atenção para a saúde do homem
Novembro foi a vez dos homens serem
lembrados de buscar atendimento
médico periódico e também a repensar
no estilo de vida. A campanha nacional
Novembro Azul reforça que “o sempre é
o momento ideal para cuidar da saúde”.
Muitas doenças poderiam ser evitadas
se os homens procurassem mais os
serviços de saúde e não deixassem
apenas para quando o caso já está em
estágio avançado.
De acordo com o enfermeiro da UBS
Nossa Senhora de Fátima, em Borda da
Mata, Cássio Magno, a atenção à saúde
e aos hábitos do dia a dia garantem uma
vida mais saudável. “O homem não tem
a cultura de buscar atendimento de
prevenção como as mulheres, e as
estatísticas confirmam a falta de
interesse: apenas 20% dos homens têm
essa preocupação com a saúde e isso
vem de encontro aos cânceres que mais
acometem os homens.” O câncer de
próstata é o segundo mais comum entre
os homens e o diagnóstico precoce é
essencial para aumentar as chances de
cura.

Além de buscar atendimento,
algumas ações são fundamentais para
preservar a saúde, como evitar
excessos de álcool e tabaco, praticar
atividades físicas, manter uma
alimentação saudável com frutas,
verduras, legumes, grãos e cereais
integrais, prevenir-se contra infecções
sexualmente transmissíveis e fazer o

controle frequente da pressão arterial,
glicemia e colesterol.
Para mais informações, procure o
agente de saúde e a Unidade Básica de
referência do seu bairro. Em Borda da
Mata, são seis UBS: quatro na cidade
(bairro Nossa Senhora de Fátima, Santa
Rita, Centro e Santa Cruz) e uma em
cada Distrito, Cervo e Sertãozinho.

Secretaria de Obras de Borda da Mata faz manutenção e
melhorias em estradas do Mogi, Sertãozinho e BarroAmarelo
O mês de novembro foi de intenso trabalho das
equipes do Departamento Municipal de Obras em
trechos rurais. Ao menos três regiões foram alvos de
intervenções de manutenção e melhorias de estradas:
o distrito do Sertãozinho, Mogi e Barro Amarelo.
Os trabalhos integram a ação permanente de
manutenção de vias. O diretor do Departamento de
Obras, Barezze Brandão explica que o trabalho
contínuo segue um cronograma que procura atender
com a máxima eficiência e rapidez todas as regiões da
cidade.
”Nós seguimos um cronograma permanente, que
tem o objetivo de não deixar nenhuma região
desassistida e, vez ou outra, nos deslocamos para trabalhos de emergência, que são ações extraordinárias, como no caso de
uma obstrução repentina de estrada”, pontua.
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Borda da Mata realiza 3ª
Edição Marcha para Jesus
O Conselho de Pastores e Ministros
Evangélicos de Borda da Mata MG,
realizou no dia 30 de novembro, a 3ª
edição da Marcha Para Jesus na
cidade. Segundo os organizadores o
evento já faz parte do calendário de
eventos cívicos e religiosos. O tema
escolhido foi “Não te comove o choro
de milhões sem Cristo?” chamando a
atenção de todos para a necessidade
de se apegar com Deus para que
tenhamos uma vida quieta e sossegada
debaixo da preciosa mão de DEUS. O
evento contou com o apoio da
Prefeitura que ofereceu estrutura como
palco completo, tenda e banheiros
químicos. A caminhada e carreata teve
o apoio da Polícia Militar aos quais a
diretoria do Conselho torna a público
sinceros
agradecimentos.
A
programação contou com a
participação de bandas e cantores
locais e da região, cuja abertura foi
realizada pela banda 100% Jesus da

Igreja do Evangelho Quadrangular.
Todos os pastores presentes tiveram
oportunidades para exortar e interagir
com os fiéis. Em seguida a Banda 7
AC de Pouso Alegre, cujo líder além
de belas canções também deu um
comovente testemunho de fé e
superação. O Pr. Vítor Romero, pastor.
auxiliar da presidência da Assembleia
de Deus Ministério de Cubatão foi o
palestrante da noite, sendo que ao
final da mensagem seis pessoas se
converteram ao evangelho de Cristo.
Encerrando a festividade, o cantor e
compositor gospel Gerson Rufino
levou os fiéis a louvar e exaltar o nome
do Senhor com suas canções e
exortações. Ao término com muita
atenção e simpatia atendeu a todos
que lhe pediram fotos e autógrafos. O
evento fez parte das comemorações do
dia Municipal do Evangélico em Borda
da Mata de acordo com a Lei 1.514/
2007 de 28 de junho de 2007.

UN
A
PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
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.
3ª Edição da
Marcha para
Borda da Mata

Aprenda a nunca mais ser idiota...
A vida não pode ser só trabalhar e pagar conta. Seu casamento não
pode ser somente cobranças e sexo. Seu relacionamento com seus filhos
não pode ser só perguntar como foi a escola. Sua preocupação não pode
ser somente suas finanças, sua academia e seu próximo apartamento. Os
dias estão passando muito rápido, os celulares estão consumindo nossos
preciosos minutos de conversas, de carinho e de risadas. Esse ano já
vimos um jornalista dizer: chego em 10 minutos para almoçar e não chegou.
Esse ano vimos um modelo tão entusiasmado para desfilar que o coração
não aguentou. Alguém que foi descansar no mar... e não volta mais pra
casa outro que foi só ajustar o ar condicionado da casa nova caiu e se foi.
Organize sua vida colocando prioridades que realmente importam no seu
dia a dia. Peça perdão, libere perdão, seja leve de espírito... beije na boca
a quem você ama, abrace, conforte, chore junto, sorria mais ainda... Não
gaste energia com quem não quer o seu bem, politicos mentirosos, parentes
e amigos falsos.. não perca tempo abrindo a sua boca para falar o que não
edifica, a vida é muito curta para viver aborrecido. Brinque com seus
filhos, durma com eles, se lambuze ao cozinhar algo e divirta-se.... E busque
ganhar dinheiro o suficiente somente para você ter segurança e um pouco
de conforto, todo o resto é vaidade, é idiotice... um Dia a hora chega e
quem viver, viveu.
O mundo precisa de amor, nos seus 4 cantos, é preciso darmos as
mãos e fazermos essa corrente do bem...Precisamos urgentemente liberar
energias positivas e pensamentos amorosos..
(Padre Fábio de Melo)
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2° Trilhão beneficente em prol Hospital das Clínicas Samuel Libânio de
Pouso Alegre realizado em Tocos do Moji arrecada quase 15 mil reais

No dia 1º de dezembro, a equipe “Os Roias” de Tocos do Moji realizou o 2° Trilhão beneficente em prol Hospital das Clínicas Samuel Libânio em Pouso Alegre. O evento contou a presença de 217 pilotos de várias
cidades. A trilha teve largada às 10h e teve o apoio de muitos colaboradores como: André, Robson Junior, Danilo, João Paulo, Oscar, Thiago, Wagner, Wender, Juliano, Francisco, Leone, Alisson, Renan, Paulo,
Tadeu e Leandro.
O evento arrecadou o valor R$14.760,00 e foi doado ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio.
Os organizadores agradecem a Prefeitura e Câmara Municipal de Tocos do Moji, a qual deram total apoio com uso do poliesportivo e ambulâncias. Também agradecem a Polícia Militar pela segurança
proporcionada ao evento.
“Fico muito agradecido pelo apoio do prefeito Toninho Rodrigues, da população de Tocos do Moji e de todos os proprietários de terra que nos acolheram de braços abertos. Muito obrigado, o evento foi um
sucesso”, diz Lucas José de Faria, um dos organizadores.

Festa de Aniversário e Reveillon de Tocos do Moji promete muita agitação
A Prefeitura de Tocos do Moji, como todo ano, está preparando mais
uma grande festa para comemorar o aniversário de emancipação
política do município no dia 29 de dezembro, quando Tocos do Moji
completa 24 anos de fundação e terá a apresentação da Lira
Tocosmojiense. Aproveitando as festividades do aniversário, o
município também faz o Reveillon em Praça Pública com atrações
para todos os gostos e dando boas ao novo ano. “Que 2020, seja
repleto de realizações para todos”, enfatiza a Secretaria de Turismo,
que reafirma o mesmo compromisso de 2019 para a realização de
eventos no próximo ano.
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Polícia Militar de Borda da Mata identifica
autor de tentativa de homicídio

A Polícia Militar de Borda da Mata foi acionada pela equipe de plantão do hospital
local a fim de averiguar a notícia de uma possível tentativa de homicídio, o qual um
indivíduo foi atendido com uma perfuração no abdômen, possivelmente provocada
por faca. Devido a gravidade da lesão, o paciente foi encaminhado ao Hospital
Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Não há informações do quadro de saúde da
vítima. Realizadas as oitivas testemunhais, obteve-se a informação que o fato ocorreu
devido a conflitos conjugais, onde o autor, E.S.C, 21 anos, por não encontrar sua
amásia em casa, deslocou-se à residência dos pais desta, onde também não a
encontrou. Com os ânimos exaltados, iniciou uma discussão com seu sogro e outras
pessoas que estavam na residência, e neste momento, J.R.C, 29 anos, deitado no
sofá, foi atingido com uma faca no abdômem, sendo rapidamente socorrido pelos
moradores e levado ao Hospital Monsenhor Pedro Cintra, em Borda da Mata. Ainda
com a intenção de encontrar sua amásia, o autor ameaçou seu sogro a ir consigo
procurar sua companheira, obrigando-o a entrar no veículo. Que após um problema
mecânico no trajeto, conseguiu escapar. Após diligências e com o importante auxílio
das câmeras do vídeo monitoramento existente em Borda da Mata, a equipe policial
localizou e apreendeu o veículo utilizado, no município de Bom Repouso/MG, e
identificou o autor. As guarnições de Borda da Mata e cidades circunvizinhas ainda
mantêm o rastreamento para apreensão do autor.

Polícia Militar apreende um homem com 08 sacos plásticos com
substância análoga à cocaína em um bar em Borda da Mata
A Polícia Militar de Borda da Mata realizou operação batida policial em um bar
que vem sendo alvo de denúncias de tráfico de drogas e prostituição. Todos os
clientes presentes no estabelecimento foram submetidos a busca pessoal e o
indivíduo J.A.N., 35 anos, tentou disfarçar e deixou algo no banheiro e saiu
rapidamente. Por meio do tirocínio policial, esta ação gerou suspeição e ao serem
realizadas buscas neste cômodo, foram localizados 08 sacos plásticos contendo
substância análoga a cocaína. Os entorpecentes foram apreendidos e o autor
encaminhado ao Quartel para as providências cabíveis.

Polícia Militar atendendo a diversos Disque Denúncias,
apreende dois indivíduos com entorpecentes em Borda da Mata
Após intensa averiguação de diversos Disque-Denúncias no Bairro São Francisco,
a equipe policial observou o denunciado em atitude suspeita, o qual ao notar a
aproximação policial, demonstrou nervosismo. Com o autor, R. H. M. B, 22 anos, foi
encontrado um cigarro com substância semelhante à maconha, sendo apreendido
em flagrante e conduzido por uso de entorpecentes. Foi encaminhado ao Quartel
para adoção das providências cabíveis. Na mesma noite, no Bairro Nossa Senhora
de Fátima, a equipe policial apreendeu outro indivíduo, W. D. L, 26 anos, que ao ver
a viatura policial, dispensou um invólucro no chão. Ao ser abordado, foi localizada
uma pedra análoga ao crack, sendo apreendido em flagrante delito por uso de
drogas. Foi encaminhado ao Quartel para as providências cabíveis.
TELEFONES DE EMERGÊNCIADAPOLÍCIAMILITAR
EM BORDA DA MATA:190 ou 35-99829-1493

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665
Feliz Natal e Próspero
Ano Novo!!!

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

FELIZ 2020!!!

Natal é tempo de comemorar a vida, que a paz e o
amor sejam a base para a felicidade e a harmonia
de nossos corações em 2020!

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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Doação do Imposto de Renda: Borda da Mata está
na posição 1313º das cidades que mais doam IR
A Campanha Dezembro Roxo efetuou um estudo em 2.649 cidades e criou um ranking das cidades que,
percentualmente, mais doam Imposto de Renda para os Fundos para a Infância e Adolescência
Em 2019, o mês de dezembro vai ganhar
uma nova cor: é o lançamento
da Campanha Dezembro Roxo, que tem
como objetivo o incentivo a doações
para crianças e adolescentes, por meio
do Imposto de Renda.
“A campanha não tem fins lucrativos
e o principal foco da iniciativa é
divulgar que, em vez de pagar imposto,
a população pode fazer doações para
causas sociais, sem custo e enquanto
consegue abater do valor que iria para
os cofres públicos”, afirma Eduardo
Canova, coordenador nacional da
campanha.
As contribuições podem ser a nível
federal, estadual ou municipal, como é o
caso de Borda da Mata e isso quer dizer
que os seus contribuintes podem
conseguir abatimento de até 6% do
imposto devido, enquanto realizam uma
ação de caridade, no final do ano.
O estudo, feito pela campanha, em
2.649 cidades, colocou Borda da Mata
na posição 1313º entre as cidades que,
percentualmente, mais doam Imposto de
Renda.
Isso significa que o município tem
potencial para receber mais de R$ 156
mil por ano, mas foram doados R$ 3 mil.

Ou seja, apenas 2,08%% dos 412
contribuintes que fazem declaração no
modelo completo tinham conhecimento
da prática, no momento do envio da
última declaração. Por isso, a ação
realizada em dezembro é tão importante.
Por que é importante doar ainda em
2019?
Ao enviar a declaração do Imposto de
Renda, o contribuinte pode destinar uma
parte aos fundos sociais do seu
município.
Para as pessoas físicas, nas
declarações enviadas pelo modelo
completo, o percentual deduzido pode
ser de até 6%, se a doação for feita até o
fim deste ano. Já se a data da
contribuição for entre 1º de janeiro e 30
de abril de 2020, a dedução passa a ter
limite de 3%.
Por isso é interessante terminar 2019 e
realizar essa ação de generosidade: só
assim o contribuinte conseguirá a maior
faixa de dedução.
Para as pessoas jurídicas tributadas
pelo Lucro Real, o abatimento pode
chegar a 1%.
Se o contribuinte tiver uma taxa a pagar
à Receita Federal, o percentual da
doação é deduzido, ou seja, é

encaminhado para o fundo selecionado.
Já se ele precisar receber a restituição, o
valor tem acréscimo de até 6% e ainda
uma taxa da Selic (tarifa básica de juros).
Saiba para onde vai a sua doação
As doações irão para os FIAs (Fundo
para a Infância e Adolescência) do seu
estado ou município. Estes fundos
cuidam de crianças e adolescentes que
vivem em situação crítica, sem acesso a
direitos básicos, como água, estudo e
saneamento.
Assim, ao efetuar a doação, o
contribuinte destina a ajuda para o FIA
da sua cidade ou estado, que pode ser
conhecido ao acessar o site
da Prefeitura de Borda da Mata.
Como doar?
Acesse o site da Campanha Dezembro
Roxo de Borda da Mata, através do link:
https://www.dezembroroxo.com.br/
doacoes-borda-da-mata-mg ou nas redes
sociais: Instagram, Facebook e Twitter e
contribua não apenas doando, mas
espalhando essa notícia por aí. O futuro
das crianças e adolescentes da sua
cidade - e do Brasil todo - pode estar
nas suas mãos.
Acesse e compartilhe: https://
www.dezembroroxo.com.br

Atletas da escolinha de futebol de Borda
da Mata conhecem CT do Atlético Mineiro
e jogam contra monitorados do Clube
Jovens das categorias sub-9 e sub-10 participaram dos jogos na manhã do dia 30/11. Três atletas da
escolinha foram escolhidos por profissionais da categoria de base do Atlético para fazerem uma
avaliação no clube. Após os jogos, atletas visitaram pontos turísticos de Belo Horizonte
Os jogadores do sub-9 e sub-10 da
Escolinha de Futebol mantida pela
Prefeitura de Borda da Mata tiveram
uma experiência marcante. No dia 30
de novembro, eles conheceram e
jogaram em um dos centros de
treinamento mais modernos do planeta
quando o assunto é futebol, o C.T. do
Atlético Mineiro, que, de tão grande,
leva o nome de ‘Cidade do Galo’.
A viagem foi longa: sete horas de
estrada. E, depois de rodar 420
quilômetros, era hora de se aquecer,
ouvir as instruções do técnico e ir para
campo encarar os monitorados do
Atlético, uma espécie de seleção entre
jogadores
mirins
vindos
principalmente da região metropolitana
de Belo Horizonte. Contra as equipes
de Borda da Mata, eles jogavam a
chance de integrar no próximo ano as
categorias iniciais da base atleticana.
O desafio era enorme. Os atletas de
Borda da Mata tinham pela frente
alguns dos melhores jogadores do
estado, mas mesmo assim jogaram de
igual para igual, chegando mesmo a
vencer uma das partidas com gol de
Marcos Paulo.
E as vitórias de Borda da Mata não
pararam por aí. Além superar o cansaço
da viagem, ganhar confiança e vencer
o último jogo, a escolinha teve três de
seus jogadores escolhidos para uma
avaliação de uma semana no clube: o
zagueiro Luan Eduardo, o meia Rhian
Filipe e o goleiro Derick Ryan.
Para os treinadores e comissão
técnica, a experiência vivida pelos
atletas em um dos mais modernos
centros de treinamento do futebol é o
ponto mais valioso da viagem. “É uma

experiência
extremamente
enriquecedora para eles poder
conhecer um centro de treinamento
com essa estrutura. Cada um desses
jogadores está em constante evolução
e ocasiões como esta ajudam a acelerar
esse desenvolvimento”, avalia o
auxiliar técnico Luiz Rafael.
Já o desempenho em campo e a
seleção de três atletas pelo Galo é uma
demonstração do alto nível alcançado
pela escolinha, convidada para
participar do evento ao lado de
equipes de outras três cidades:
Tupinambás, Betim e Contagem. “Foi
uma viagem de sete horas, não foi fácil
para os meninos entrar em campo e
jogar em alto nível, mas foi isso que
eles fizeram e estão de parabéns”,
considera o treinador Tiago Lopes.
O prefeito André Marques
acompanhou de perto a viagem.
Torceu na beira do gramado, orientou
e, no final, comemorou a participação

da escolinha em mais um evento
organizado por um importante centro
de treinamento profissional.
“Esta é mais uma oportunidade que
conseguimos proporcionar aos atletas
da escolinha. É fruto de um trabalho
de três anos nesse projeto em que
unimos esporte e educação para que
nossos jovens possam ter uma
formação sólida. Fica o nosso
agradecimento a todos que
colaboraram para esta realização,
especialmente aos pais que
acompanharam esta viagem, à Rose por
ter proporcionado esse contato com o
Atlético Mineiro, ao Tiago e Luiz
Rafael, que realizam um ótimo trabalho
à frente do projeto”, conclui.
Pensa que a história terminou aí?
Depois de uma manhã de craques, os
jovens de Borda da Mata viveram uma
tarde de turistas. Conheceram a Lagoa
e igreja da Pampulha, o Mineirinho e o
Mineirão.

Que todos os bons sentimentos que o Natal traz preencham seu
coração, trazendo mais alegria para cada dia do Ano Novo e que
você possa dividir tudo isso com pessoas especiais que fazem
parte da sua vida. Feliz Natal!

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
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Equipe de Agente de Combate em Endemias de Bom Repouso realiza
palestras nas Escolas sobre as doenças traansmitidas pelo mosquito da Dengue

No 1º e 2º semestres de 2019, a Equipe de Agente de Combate em Endemias de Bom Repouso promoveu palestras nas Escolas Coronel Ananias de Andrade, Prefeito Atílio da Silva Brandão e CEMEI. Nas palestras
foram distribuídos panfletos informativos, além de atividades para os alunos. Esta mobilização faz parte do Programa PSE (Programa Saúde na Escola) e tem por objetivo levar informação nas escolas para que juntos
possam combater o foco do mosquito que tanto afeta a saúde da população.

Novembro Azul - Estratégia de Saúde de Família de Bom Repouso em parceria
com os laboratórios Lacra e LabCentro realizam cerca de 300 exames de PSA

No dia 23 de novembro, as Equipes de ESF de Bom Repouso, em parceria com os laboratórios Lacra e LabCentro, promoveram a coleta de exames de PSA. Ao todo tivemos cerca de 300 coletas. “Através deste
número podemos concluir que o homem vem se preocupando mais com sua saúde e é este nosso foco: levar informação, orientação e melhorias a saúde da população. Agradecemos a Jaqueline e a Rosy por abraçar
esta causa conosco”, diz Irene, Coordenadora do ESF de Bom Repouso.

Equipes de Saúde Bucal de Bom Repouso em parceria com CRAS
promovem palestras sobre o diagnóstico precoce do Câncer Bucal

Na primeira semana do mês de novembro, as Equipes de Saúde Bucal de Bom Repouso, em parceria com
CRAS promoveram palestras que visaram a importância do diagnóstico precoce do Câncer Bucal, uma vez
que a faixa etária com maior índice é a da terceira idade. Foram distribuídos panfletos informativos e assim
orientaram-se melhor os presentes e alertaram: “Procure regularmente seu dentista.”

Câmara de Bom Repouso realiza Projeto “Alegria do Natal”
Em 2019, o Presidente da Câmara Municipal de Bom
Repouso, Bruno Brandão, resolveu trazer mais uma inovação,
com um projeto chamado: “A alegria do Natal”, que vai
transmitir esse sentimento a todas as crianças e pessoas que
visitarem a Câmara no mês de Dezembro.
Em parceria com a Secretaria de Turismo, será
disponibilizado um Papai Noel, no período de 02 à 23 de
Dezembro, de segunda à sexta feira nos seguintes horários:
9h às 11h30 e das 13h às 17h.
“Enviamos convites para as escolas do município, para que
programem com seus professores o horário de visita,
possibilitando que todas as crianças possam viver um pouco
dessa magia que o Natal nos transmite”, dizem o Presidente
Bruno Brandão e a Secretária de Turismo, Talita Bertolacini.
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CRAS de Tocos do Moji realiza Noite da Família
No dia 04 de dezembro, o CRAS “Zilda Maria da Silva” de
Tocos do Moji promoveu a Noite da Família para apresentar o
resultado das oficinas proporcionadas durante o ano de 2019.
As Oficinas que fazem parte do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) oferecidas pelo CRAS e
CASI são de Esporte com o Futebol e o Muay Thai, Informática,
Artesanato e Dança (Balé e Salão).
A noite iniciou com uma apresentação sobre o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, feita pela Assistente
Social do CRAS Adriana Costa e em seguida o Diretor do
DEMAPS Sr. Ronaldo José Leandro deu as boas-vindas falando
da importância das oficinas e fez um agradecimento a todos
que colaboraram para a execução das atividades.
Os trabalhos de artesanato foram expostos em Banners e
Stands espalhados pelo poliesportivo. As apresentações
iniciaram-se com o Muay Tay, sendo explicado aos presentes o
que era esta modalidade esportiva e o seu surgimento na
Tailândia. Em seguida o grupo da Terceira Idade fez sua apresentação com a música “Despacito”. E as crianças do Balé fizeram
suas apresentações divididas em três grupos diferente com as Músicas “Você quer brincar na neve” e “Livre Estou” do filme
Frozen, e o terceiro grupo com a música “SOS”.
A noite terminou com um agradecimento especial feito pelo Sr. Ronaldo a todos que compareceram para prestigiar as
apresentações e votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
Texto: Adriana Costa
Fotos: Tainá Rezende

“Filho meu, não te esqueças da minha Lei e o
teu coração guarde os meus mandamentos.
Porque eles aumentarão os teus dias e
te acrescentarão anos de vida e paz”.
Provérbios 3:1,2
Por esse ano que termina a comunidade do bairro Santa Cruz; a
Coordenadora da Escola Antonio Marques da Silva, Tatinha
Gouvea; a ex-diretora Damaris Oliveira da Silva; os ex-vereadores
Anilton Pereira da Silva e Antonio Albano Martins; vereador Valdir
Gomes Bonifácio; o Pastor Jair Miguel Franco; a Associação
Comercial de Borda da Mata; os Conselheiros Tutelares; o
Departamento de Assistência Social; os Funcionários dos Correios;
os Funcionários do Fórum; o Investigador Policial José Roberto da
Silva; a Pastelaria Tia Lourdes; o jornal e a gráfica Tribuna Popular;
a UBS do bairro Santa Cruz e também José Geraldo Gomes,
Marco Antonio Meirelles Crispim, Leny de Meirelles, Silvio Pedro
Rodrigues, Waldemar José Perez de Mello, Rogério Ramirez
Medeiros, Wilma da Fábrica de Calcinhas, a ex-vereadoras Magali
das Graças Ribeiro e Nádia de Pádua homenageiam o Comissário
de Menor, Jair Benedito de Souza, pelo trabalho que é feito em
seu bairro, desejando a ele e toda sua família um

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

Que o seu Natal não seja apenas uma data,
mas sim um estado de espírito. Feliz Natal!

Que a magia do Natal transforme seus sonhos em realidade!

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00
Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG
Venha conferir nossa qualidade!!!

São os votos de Toninho Rodrigues e Zé
Armando a todos tocosmojienses!!!
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Mais um ano chega ao fim. É tempo de fazer
um balanço de tudo o que aconteceu.
É tempo de transformarmos: Os momentos bons
em novas energias, entusiasmo e principalmente
esperança de que todos os nossos sonhos
vão se realizar! Os momentos maus em um
lembrete para não cometermos novamente os
mesmos erros no ano que vem.
Os momentos difíceis serem peças fundamentais
de que tudo na vida passa e que esses
momentos no futuro nos ajudem
a ter momentos felizes.
É tempo de agradecermos a Deus por todos os
momentos felizes que tivemos!
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!
Messias Crispim Brandão
Prefeito de Bom Repouso
Hélio José de Andrade
Vice-Prefeito de Bom Repouso

Senador José Bento ganhará máquina beneficiadora
de café através de emenda parlamentar de
100 mil reais do Deputado Dr. Frederico
No dia 21 de novembro, os políticos
de Senador José Bento, sendo o Prefeito
Fernando Fernandes, os Vereadores
Wágner Aparecido do Couto e Silvio
Santos e o Secretário de Saúde, Natan
Souza, estiveram em Belo Horizonte,
onde participaram de uma reunião no
escritório do Deputado Federal Dr.
Frederico onde foi liberada uma emenda
Parlamentar de 100 mil reais, a pedido
do Vereador Wágner, para comprar uma
máquina beneficiadora de café para o
município de Senador José Bento.
Escritório do
Dr. Frederico
em BH

Novembro Azul - Secretaria de Saúde de Senador José Bento
realiza 223 exames de PSA no dia D da coleta de sangue
No dia 23 de novembro, a Secretária
de Saúde de Senador José Bento realizou
na UBS o dia D da coleta do PSA TOTAL
E LIVRE a todos HOMENS do
município, com faixa etária acima dos 35
anos de idade.
O Secretário de Saúde Natan Souza
reafirma a importância da coleta do PSA
explicando que o PSA é um exame de
sangue que mede a quantidade de uma
proteína produzida pela próstata,
Antígeno Prostático específico (PSA).
Níveis altos dessa proteína podem
significar câncer, mais também doenças
benignas da próstata.
“Na coleta de sangue no município
podemos coletar o PSA de 223 Homens.
Número expressivo no município”, diz
Natan.
O Secretário de Sáude também
agradece a todos da sua equipe da UBS
que colaboraram desde a organização na
recepção, Luana, aos técnicos Beatriz ,
Cleiton , Fabiola Silva e Eidiene Paulo
Sérgio e a Bioquímica Poliana na coleta
do PSA e demais e também ao
Laboratório Méthodos de Pouso Alegre
que disponibilizou quatro Funcionários,
dois técnicos na coleta e duas
secretárias para formalizar os
prontuários dos pacientes. “Graças a
união de todos o dia D do PSA foi um
sucesso. A Prevenção é a melhor Saúde
e
obrigado
ao
apoio
do
Prefeito Fernando Fernandes”, conclui
Natan.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei
nº 18/2019
“Dá nome de Rua no Bairro que
menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, decreta
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Elza
Lopes da Silva a antiga Rua “Colibri”,
LOTEAMENTO VIDA BELA, que se
inicia na Rua Francisco Marques da
Costa e termina na Rua Cardeal, Bairro
Santa Rita.
Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 05 de abril de 2019.

Proposição de Lei
nº 19/2019

“Dá nome de Rua no bairro que
menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, decreta
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Thomaz
de Freitas a antiga Rua “Tucano”,
LOTEAMENTO VIDA BELA, que se

inicia na Rua Francisco Marques da
Costa e termina na Rua Rolinha, Bairro
Santa Rita.
Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 05 de abril de 2019.

Proposição de Lei
nº 20/2019

“Dá nome de Rua no bairro que
menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, decreta
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua João
Batista de Freitas a antiga Rua “TicoTico”, LOTEAMENTO VIDA BELA, que
se inicia na Rua Francisco Marques da
Costa e termina na Rua Rolinha, Bairro
Santa Rita.
Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 05 de abril de 2019.

Proposição de Lei
nº 21/2019
Dá nome de Rua no bairro que

menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, decreta
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua João
Gomes de Lima a antiga Rua “Canário
da terra”, LOTEAMENTO VIDA BELA,
que se inicia na Rua Francisco Marques
da Costa e termina na divisa da
Propriedade do Sr. Waldemar Dantas de
Melo, Bairro Santa Rita.
Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 05 de abril de 2019.

Proposição de Lei
nº 22/2019

“Dá nome de Rua no bairro que
menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, decreta
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Vivalde
Machado a antiga Rua “E”,
LOTEAMENTO VISTA LINDA, que
inicia na Rua Olímpio Gouveia e termina
na Rua Vicente Elizardo da Silva, Bairro
Nossa Senhora de Fátima.

Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 05 de abril de 2019.

Proposição de Lei
nº 23/2019

“Denomina prédios públicos do
Município de Borda da Mata/MG, e da
outras providências”.
O Sr. ANDRÉ CARVALHO
MARQUES, Prefeito Municipal de
Borda da Mata, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sancionou a
seguinte Lei:
Art. 1º O prédio do “Lar e Hospital
Monsenhor Pedro Cintra”, destinado ao
hospital e pronto socorro municipais,
passa a denominar-se “Hospital
Afonsina Reis Megale”.
Art. 2º O prédio do “Lar e Hospital
Monsenhor Pedro Cintra”, destinado ao
lar para abrigo e cuidado dos idosos,
passa a denominar-se “Lar Monsenhor
Pedro Cintra”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario, em especial o
art. 6º da Lei Municipal nº. 1.845/2014.
Borda da Mata, 05 de abril de 2019.

Proposição de Lei
nº 24/2019
“Acrescenta parágrafos únicos aos arts.
2º e 3º da Lei 1.589/2009 e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam inseridos os parágrafos
únicos aos arts. 2º e 3º da Lei 1.589/2009,
que passam a ter a seguinte redação:
Art. 2º.
Parágrafo único. Em se tratando do Poder
Legislativo Municipal, o percentual de
cargos comissionados previsto no caput
deste artigo não poderá ser superior a 1%
dos cargos efetivos do Município.
Art. 3º.
Parágrafo único. Em se tratando do Poder
Legislativo Municipal, 20% (vinte por
cento) dos cargos em comissão poderão
ser preenchidos por servidores de carreira
(efetivos).
Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 24 de abril de 2019.
Benedito Delfino de Mira
Presidente
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Artesanato no CRAS de Senador José Bento – Pintura em tecido

A Coordenadora de CRAS de Senador José Bento, Renata Fernandes agradece a Sra. Josefina Zefina, que ensina com muito amor o artesanato no CRAS. “Convidamos a todos que quiserem participar do grupo
“Idade Feliz”, interessados em aprender pintura em tecido, a comparecerem no CRAS, toda segunda-feira, às 13 horas” convida a Coordenadora do CRAS.

CRAS de Senador José Bento
realiza curso de Queijos Especiais
No dia 1º de
n o v e m b r o
aconteceu em
Senador José
Bento um Curso
queijos especiais
através
do
Senar(A escola da
terra).
A
Instrutora
do
curso foi Vivi, uma
e x c e l e n t e
profissional e
conduzido
pelo CRAS. “Essa
turma está de
parabéns e também todos os envolvidos, porque estes cursos são ótimos para
aprendizagem”, diz a Coordenadora do CRAS, Renata Fernandes.

Queijos
especiais

Novos Conselheiros Tutelares
de Borda da Mata têm
Semana de Capacitação

Os novos conselheiros tutelares de
Borda da Mata concluem no dia 29 de
novembro, o período de capacitação
para o mandato que assumem a partir de
janeiro do ano que vem. Desde o dia 26,
o grupo recebeu orientações da
psicóloga Elisângela Franco, do atual
presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), Robério Simão,
e do diretor do Departamento Municipal
de Desenvolvimento Social, Thiago
Senna.
Os conselheiros foram eleitos em 7 de
outubro para um mandato de quatro
anos, a contar de janeiro de 2020. Na
capacitação que receberam, conheceram

o funcionamento e atribuições do
CMDCA.
Assumem as vagas de titulares no
Conselho em janeiro: Marco Antônio da
Saúde; Carlos Anchieta; Juliana Cunha;
Cláudia Cardoso e Selma Oliveira.
Sobre o Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar é um órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos pelo Estatuto Da
Criança e do Adolescente (Lei 8069/90). A
função de conselheiro tutelar é de
dedicação exclusiva e o seu exercício não
configura vínculo empregatício ou
estatutário com o Município.

FELIZ 2020!!!

Que aquela magia guardada durante todo o ano
venha presente nos corações daqueles que festejam o
amor. Que não apenas seja uma comemoração, mas
um início para uma nova geração. O Natal simboliza
nova vida. Pois nele comemoramos o nascimento do
Homem que modificou a nossa maneira de ver o
mundo, trazendo-nos amor e esperança. Que neste
Natal sejam confraternizados todos os desejos de um
mundo melhor. Que todos estabeleçam um novo
vigor de humanidade. E que nada seja mais forte do
que a união daqueles que brindam o afeto entre eles.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!
São os votos da Câmara Municipal de
Borda da Mata à todos os bordamatenses.

