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Borda da Mata vai receber
retroescavadeira nova
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Esclarecimento
Na última edição do jornal Tribuna Popular de 29/03/
2019, foi publicada nos atos oficiais da Câmara de
Vereadores de Borda da Mata a Proposição de Lei nº
11/2018 em que “Autoriza o Poder Legislativo de Borda
da Mata a conceder reajuste no Vale Alimentação aos
servidores da Câmara Municipal”. No Texto da
Proposição está que o valor do vale alimentação é de
R$350,00, o que não corresponde a verdade. Na
realidade, a Proposição que regulariza o valor é a
Proposição de Lei nº 20/2018 que dá um reajuste de
apenas R$50,00 ao vale alimentação dos funcionários
da Câmara, passando para R$250,00 por mês, sendo
este o valor exato e não R$350,00, como foi divulgado
na Proposição anterior.
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Léo Guimarães de Borda da Mata publica textos em Antologia Poética
O jornalista, servidor público e poeta
Antonio Agnaldo Guimarães, mais
conhecido como Léo Guimarães,
participou da recém lançada I Antologia
Poética do Recanto das Letras – Volume
2, onde publicou 6 poemas de sua
autoria. Nessa sua primeira aventura no
campo da literatura ele participou
juntamente com mais 149 autores de todo
o Brasil. A obra foi lançada em 3
volumes, com 50 autores cada, sendo
que Léo está no volume 2.
A inscrição na Antologia foi realizada
em novembro de 2018 quando o poeta
conseguiu o patrocínio para custear
financeiramente esse projeto. Léo
contou com o patrocínio e incentivo de
seus amigos Dr. Gustavo Dantas de Melo
– Ex-Promotor de Justiça, Dr. Adolfo
Souza Costa Junior – Presidente do
Centro Cultural Irmã Martha, Marília
Duarte Lopes Sáber – Diretora de
Administração e Finanças de Borda da
Mata, Gláucia Brandão Guilherme – ExDiretora do Departamento Municipal de
Educação, Cléber José Pereira – Gerente
do Banco do Brasil, Beto e Rose Pádua
– Proprietários da Panificadora Primor
de Borda da Mata e Pouso Alegre.
Durante os meses de dezembro,
janeiro e fevereiro os textos foram
editados, corrigidos, diagramados e por
fim enviados a cada um dos 150 autores
para a aprovação final, desse modo
culminando com o lançamento da obra
agora no mês de março de 2019.
Informações sobre como proceder para
a aquisição do livro poderão ser
adquiridas diretamente com Léo através
do celular (35) 99961-7722 que também é
WhatsApp ou através do e-mail
leodaborda@hotmail.com
Léo Guimarães, quem também é
Presidente do Conselho Municipal de
Política Cultural e do Patrimônio Cultural,
tem diversos projetos literários em
mente para um futuro próximo. Embora
não tenha nascido em Borda da Mata,
ele ama essa cidade e sua história, por
isso pretende escrever algo referente ao
resgate da história do Município e
também um compêndio das biografias
de todos os cidadãos que dão nome às
diversas ruas daqui. Outras obras
poéticas também deverão vir por aí nos
próximos anos, principalmente uma obra
na área religiosa tendo em vista sua
enorme fé em Deus e em Nossa Senhora.
A semente foi lançada agora com a
participação nessa Antologia e
esperamos que vários livros sejam
lançados pelo jovem autor que é
extremamente apaixonado por livros e
pela leitura.
Biografia de Léo Guimarães
(publicada na página 199 do livro)
Antonio Agnaldo Guimarães, nascido
em 17 de junho de 1979, em Barbosa
Ferraz-PR, é filho de Benedito Pedro
Guimarães e Maria do Carmo de
Carvalho Guimarães. Desde 1991, reside
em Borda da Mata – MG e é casado com
Josiane Pereira Guimarães. Ama os
animais, tendo uma cachorra chamada
Mel e três gatos, Frederico, Ferdinando
e Nina.

Léo é escritor; historiador; GrãoMestre da Tradicional e Mística
Companhia D´Sebasthiano; Bacharel em
Comunicação Social, pela UNIVÁS;
Técnico em Serviços Públicos, pelo
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais – IF/Sul de
Minas; pós-graduado em Gestão Pública
com foco em Controle e Resultados, pela
Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo, do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais –
TCE/MG. Atualmente, é servidor público
no Departamento de Administração e

Finanças de Borda da Mata e presidente
do Conselho Municipal de Política
Cultural.
É coautor do livro Andei muito nesses
103 anos de vida - A trajetória política
e jornalística de Barbosa Lima
Sobrinho, juntamente com Humberto
Azevedo. Prefaciou os livros O coração
que carrega e Antologia Poética –
Volume I, de autoria do poeta Adriano
Antonio Pereira. Apaixonado por livros,
aventura-se pelos labirintos das letras

com palavras às vezes desconexas e com
textos sem compromisso com os rigores
da literatura. Em 1998, foi semifinalista
do Prêmio Assis Chateaubriand de
Redação. Possui textos no site Recanto
das Letras.
ESCREVER
As letras são como o sangue que corre
pelas veias,
Necessito desse ânimo para viver.
E a cada palpitar do meu poético
coração,

surgem histórias e relatos de uma vida
onde tudo,
tudo mesmo, é literatura até que se
prove o contrário.
Escrever é lei, não há nada que
aconteça que já não esteja escrito, aqui
ou nas estrelas.
E o poeta? Esse é o arauto do
vernáculo aqui na Terra.
(Publicado na página 204 do livro)

Equipe de Borda da Mata
conquista 3º lugar no
Regional de Futsal Feminino
As meninas da equipe de futsal de
Borda da Mata tiveram mais um
excelente desempenho na Copa
Regional de Futsal Feminino. Depois de
conquistarem o título em 2018, este ano
elas chegaram à terceira colocação na
disputa que reúne várias cidades da
região.
Depois de uma grande campanha, elas
foram à semifinal contra a equipe anfitriã,
a Nova Cidade, de Santa Rita do
Sapucaí. A partida, disputada no dia 30
de março, no Ginásio Alcidão, foi
equilibrada e cheia de emoção. Ao final

do período regulamentar, estava tudo
igual: 3 a 3.
E foi por muito pouco. Nos penais, as
representantes de Borda da Mata
converteram 4 vezes contra cinco das
anfitriãs, encerrando sua bela
participação no campeonato. Dos quatro
jogos que disputou no campeonato, a
equipe venceu dois, empatou um e
perdeu outro.
As jogadoras aguardam, agora, a
definição das datas para seu próximo
desafio: a Copa Minas São Paulo, que
será disputada em Inconfidentes.
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Governador Romeu Zema faz acordo, mas só vai começar a pagar os municípios em janeiro de 2020
Para o prefeito André Marques, é fundamental que se tenha estabelecido um prazo para o pagamento das dívidas, mas o período longo preocupa devido às dificuldades
enfrentadas pelos municípios mineiros. “Borda da Mata tem se saído bem, mas poderia estar ainda melhor não fosse essa retenção indevida de verbas”, diz ele
A dívida do governo de Minas com o
município de Borda da Mata era de R$
6,7 milhões na última atualização feita
pela Associação Mineira de Municípios,
a AMM, em 11 de março. No dia 4 de
abril, depois de três meses de
negociação, o governador Romeu Zema
assinou acordo judicial no Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, junto ao
presidente da AMM, Julvan Lacerda,
para o pagamento dessa dívida em 33
parcelas, sendo que a primeira delas será
paga apenas em janeiro de 2020.
Para o prefeito André Marques, a
assinatura do acordo é um avanço
fundamental para começar a resolver os
problemas financeiros causados aos
municípios, mas o prazo longo definido
é mais um motivo de preocupação para
os prefeitos que têm inúmeras demandas

da população para atender.
“De um lado, ficamos aliviados com a
sinalização de que essa situação pode
ser finalmente resolvida. Por outro,
ficamos extremamente frustrados, pois
são recursos que eram de direito da
cidade e o governo de Minas não
repassou. Em nosso caso, ainda
conseguimos manter os serviços
públicos funcionando e até fazer
investimentos, mas sabemos de muitas
cidades que praticamente pararam. Além
disso, por mais que nossa administração
tenha muitos resultados positivos,
imagine o que não poderíamos ter feito
pela população se tivéssemos recebido
esses repasses em dia?”, desabafa.
Apesar das dificuldades impostas
pelos repasses retidos indevidamente
pelo governo do Estado, o prefeito tem

comemorado conquistas importantes.
No dia 03 de abril, ele fez uma visita
técnica às obras do CEMEI II, o novo
Centro Municipal de Educação
Infantil da cidade. As obras por lá
estão avançadas. A expectativa é que
elas sejam entregues em maio. Com
capacidade para atender 120 crianças,
o CEMEI recebeu investimentos de
R$ 1,38 milhão do governo federal e
R$ 650 mil da atual administração.
No final da última semana, o prefeito
acompanhou o início da primeira etapa
de obras de ampliação do Cemitério
Municipal. Um dia antes, recebeu o
documento que confirmou a
destinação de uma retroescavadeira
ao município pelo Ministério da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento.

A máquina vai ajudar a
intensificar os trabalhos de
manutenção de vias nas
estradas rurais, de onde vem
grande
demanda
da
população. E essas são só
as conquistas mais recentes
do município que, em breve,
deve reabrir o hospital da
cidade. No perímetro
urbano, o Departamento
Urbano está finalizando a aplicação
de 18 toneladas de massa asfáltica em
uma grande operação tapa-buracos
que deve chegar a todas as regiões
do município.
“A grande verdade, é que quando
você está na condição de prefeito,
com ou sem recursos, precisamos
encontrar maneiras de atender às

demandas da população. Fizemos isso
por meio da aplicação responsável
dos poucos recursos que temos,
fazendo articulação política junto a
deputados para obter emendas, além
de parceria com associações,
iniciativa privada e população.
Juntos, estamos fazendo Borda da
Mata melhor a cada dia”, considera.

Projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’ une esporte e
educação na formação de jovens em Borda da Mata
A boa influência do esporte coletivo
para socialização e formação dos jovens
já é algo consolidado em todo o mundo.
Por isso, uni-lo à educação é algo tão
bem-vindo entre educadores de todas
as matizes. Em Borda da Mata, essa
dobradinha é a premissa do projeto ‘Bom
de Bola, Bom na Escola’. A iniciativa do
Departamento Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer aposta na
complementação entre as duas áreas
para incutir nos alunos valores como
disciplina, espírito coletivo e dedicação.
O público-alvo do projeto, iniciado em
2017, são crianças de 6 a 17 anos.
Atualmente, 120 alunos já integram a
iniciativa. Com a condição de ter bom
desempenho e comportamento na
escola, eles participam da escolinha de
futebol mantida pela Prefeitura de Borda
da Mata. São seis aulas semanais no
Estádio Municipal. Elas são divididas em
dois turnos, da 9h às 11 e das 14h30 às
18h, sempre às segundas, quartas e
sextas-feiras.
O resultado é a formação de atletas de
grande desempenho em campo, na escola
e no convívio social. “É um projeto que
ajuda a formar cidadãos com grande
consciência coletiva, que valorizam o
trabalho em grupo para alcançar
resultados e entendem que a disciplina
é um requisito para o desenvolvimento
e aprimoramento de competências”,
explica Tiago Lopes, o técnico da
escolinha mantida pela Prefeitura.
No dia a dia do projeto, o técnico tem
a ajuda de Luiz Rafael, voluntário que
atua como auxiliar técnico da escolinha.
Ele conta que uma das missões do

projeto é acompanhar o dia a dia das
crianças na escola. “A gente trabalha em
parceria direta com as escolas.
Acompanhando nota, desempenho,
comportamento e outros requisitos
pedidos pela direção das unidades
escolares”, pontua.
*Com a palavra, os pais e familiares*
Nelson Gomes é pai de João Pedro, de
10 anos. Ele conta que o filho não vê
chegar o dia de treinar. “Ele gosta
demais. É uma escolinha muito boa, né?
Auxilia no desenvolvimento dele”,
avalia. Ele explica que o filho é novo no
projeto, por enquanto ainda não viaja
para os jogos. “Ele começou agora né?
Tem que treinar um pouco mais para
viajar”, aponta.
Depois que fizer mais alguns treinos,
João Pedro estará pronto para viajar com
as equipes de base da escolinha de
futebol e participar de campeonatos e
amistosos. Hoje, quatro categorias
integram o projeto: sub-9, sub-11, sub13 e sub-15.
O senhor Benedito é avô de outro
menino que participa da escolinha. Para
ele, o projeto é uma alternativa
fundamental de lazer e um incentivo
importantíssimo para os estudos. “A
coisa mais importante da escolinha é o
incentivo na escola, é tirar a criançada
da rua. Criança fica na rua só fica fazendo
arte”, considera.
Opinião parecida com a de Samuel, pai
de outro menino da escolinha. “Ele (o
filho) estuda na parte da manhã e, se ele
não estiver aqui à tarde, não tem o que
fazer, acaba ficando no celular”, relata.
Para o pai, outro aspecto importante da

Prefeito acompanha início
das obras de ampliação
do Cemitério Municipal
Já tiveram início as obras
de ampliação do Cemitério
Municipal de Borda da
Mata. O terreno anexo que
será incorporado ao
espaço foi adquirido pela
Prefeitura em 2017. No
final de março, tiveram
início os trabalhos de
limpeza e terraplenagem.
Trata-se de uma área de
8,1 mil metros quadrados,
que
vai
agregar
capacidade considerável
ao cemitério.
O prefeito André
Marques esteve no local,
acompanhando o início
dos
trabalhos.
“Conseguimos adquirir a
nova área e agora, graças
a Deus, começamos mais
esta obra. Em breve,
devemos entregar sua
primeira etapa aos
moradores”, comemora.
Obras no Cemitério

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, torna público o Edital N.º 001/2019
– Eleição para Conselheiros Tutelares do Município de Borda
da Mata. Inscrições de 25/04/2019 a 15/05/2019, horário: das
13h às 15h, de segunda à sexta-feira, na sede do CMDCA.
Vencimento básico: R$ 1.242,87. Informações:
www.bordadamata.mg.gov.br
Borda da Mata, 5 de abril de 2019. Robério Simão –
Presidente do CMDCA.

escolinha é a
disciplina. “Aqui ele
tem regras. A criança
quando cresce com
regra vai longe. É
uma lição para a
vida. Todas as
regras que ele
aprende aqui ele
pode adaptar para a
vida
dele”,
considera.
Resgate
do
esporte
Desde 2017, o
município
se
empenha no resgate
do esporte em Borda
da Mata. O apoio à
escolinha
de
futebol,
com
aquisição
de
materiais esportivos
e contratação de um
profissional para
orientar os jovens,
se soma à reforma do
Estádio Municipal e
do
ginásio
poliesportivo,
ambas
em
andamento. Como
explica
o
coordenador do
setor no município,
Thiago Senna. “O
esporte estava em
baixa na cidade.
Desde 2017, temos
trabalhado para
alocar recursos e apoiar projetos como o “Bom de Bola, Bom na Escola”, que começou com 60 alunos e hoje já chega a 120",
enumera.
Para o prefeito André Marques, o projeto é um exemplo a ser aprofundado. “Nós apostamos nesse projeto por acreditar que
nossos jovens precisam ter todas as oportunidades possíveis para desenvolver seu máximo potencial físico, intelectual e
social. E não há nada mais propício para isso que as escolas e o esporte, uma união que já se provou extremamente promissora.
Sendo assim, seguiremos firmes nesse caminho”, projeta.

Academia da Saúde estimula idosos
à vida saudável em Borda da Mata
Uma ação de promoção da saúde e qualidade de vida tem dado novo vigor a idosos de Borda da Mata. Trata-se da Academia
da Saúde, um programa do governo federal em parceria com o município que, toda segunda e quarta-feira, reúne o público-alvo
para
diversas
práticas
de
atividades físicas,
seguida de roda de
conversa.
“Nós procuramos
desenvolver
atividades variadas,
com
palestras,
caminhadas e outras
atividades físicas,
sempre tendo em
vista o estímulo aos
hábitos saudáveis,
especialmente nessa
fase tão bela da vida
dessas pessoas”,
explica o professor e
educador físico,
Antônio José de
Oliveira Salgado.
A atividade desta
semana contou com
o apoio das agentes
comunitárias de
saúde Claudete Saldani, Maria das Graças e do enfermeiro Cássio
Magno, equipe da unidade de Estratégia de Saúde de Nossa Senhora
de Fátima.
Depois de se exercitarem, os idosos fazem uma roda e começam um
bate-papo entre eles e com os profissionais. Há uma intensa troca de
experiências, além de uma infinidade de dicas para a vida saudável na
melhor idade.
O encontro desta quarta foi cheio de animação. As equipes da
Prefeitura conseguiram reunir de 45 idosos no Centro Pastoral. O
momento de descontração e relaxamento também serve para monitorar a
saúde dos participantes. Os profissionais da saúde checam a pressão
arterial de cada um deles, reforçando mais um importante aprendizado
para a vida saudável: a prevenção.
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Dois morros problemáticos em períodos chuvosos no
município de Bom Repouso começam a ganhar calçamento

Morro dos Damázios
No mês de março, a Prefeitura de Bom Repouso iniciou mais uma obra no Bairro dos Damázios. Mesmo todos sabendo da
crise a qual nosso Estado e nosso País enfrentam, o Município de Bom Repouso não para. São muitas obras já concluídas, e
muitas em andamento. Dos Damázios até o Bairro dos Marques tem um morro bem grande que liga esses dois bairros. Morro
esse que principalmente na época de chuvas se torna problemático. Pensando no maior conforto e comodidade da população,
a Prefeitura Municipal inicia a pavimentação nesse morro.
Outra obra em andamento, é no morro da Hortelã, referência “Morro da Emília” estrada dos Bentos. Mais um morro que era
muito problemático principalmente no período de chuvas. E as obras continuam. A Administração não para e continua a
trabalhar sempre pensando no bem das pessoas que precisam destas estradas.

Vem aí a Festa que todos esperavam... Festa do Peão de
Bom Repouso. Apoio - Prefeitura de Bom Repouso,
Câmara Municipal de Bom Repouso e Polícia Militar.

Morro da Emília

‘Qualifica Borda da Mata’ forma
mais duas turmas em Costura
Industrial do Vestuário
No início de abril, o mercado de
trabalho de Borda da Mata ganhou cerca
de 30 profissionais com alta
qualificação. Estamos falando das duas
novas turmas formadas pelo curso de

Costura Industrial do Vestuário
promovido pela Prefeitura no âmbito do
programa ‘Qualifica Borda da Mata’, uma
parceria entre o município, o Senai e o
Ministério Público, por meio do Funemp.

Turma do Curso em Costura
Industrial do Vestuário

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,
salgados,
lanches,
bolos,
brioches
e muito
mais!!!
Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro
Borda da Mata
Telefones:
(35)3445-1727/ 3445-1291

Em Pouso
Alegre,
servimos
pratos
executivos

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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Vi g i l â n c i a e m S a ú d e d e B o r d a d a M a t a f a z c o r p o a c o r p o
com moradores em ação de combate ao mosquito da dengue

A Praça Antônio Megale e outros
pontos de grande aglomeração de
pessoas em Borda da Mata foram o palco
de mais uma ação de combate ao
mosquito Aedes aegypti na manhã do
dia 06 de abril. A equipe de Vigilância em
Saúde montou sua base nos locais e
partiu para o trabalho de conscientização
com os moradores. Um corpo a corpo
com muita informação, humor e
sensibilização para demonstrar a
importância de se evitar a proliferação
do inseto, uma tarefa que necessita do
comprometimento de todos.
Para sensibilizar quem passava pela
praça, tinha até agente de combate a
endemias caracterizado de mosquito da
dengue. Ele dançou, simulou voos e
abordou quem passava. “A ideia é
chamar a atenção dos moradores para

motivá-los a agir contra o mosquito. Por
isso, fazemos algumas brincadeiras para
dar visibilidade à ação, sempre com o
objetivo de levar informação às
pessoas”, conta a coordenadora da
Vigilância em Saúde, Grazieli Siqueira.
No dia 05, as equipes da Vigilância em
Saúde também fizeram intenso trabalho
de conscientização contra o Aedes
Aegypt. De manhã, estiveram no distrito
do Cervo e, à tarde, no Sertãozinho. Foi
um dia repleto de abordagens e corpo a
corpo com os moradores. “A interação
dos agentes com a população é
fundamental para criar a mobilização da
qual precisamos para eliminar os focos
do mosquito”, esclarece a coordenadora.
Saiba como ajudar no combate ao
Aedes Aegypt:
O Aedes Aegypti é velho conhecido

dos brasileiros. Ele é o transmissor dos
vírus de doenças como a Dengue, a
Febre Amarela, a Chikungunya e Zica. É
um mosquito doméstico. Ele vive dentro
de casa e perto do homem. Com hábitos
diurnos, o mosquito se alimenta de
sangue humano, sobretudo ao
amanhecer e ao entardecer. A
reprodução acontece em água limpa e
parada, a partir da postura de ovos pelas
fêmeas. Os ovos são colocados e
distribuídos por diversos criadouros.
Em menos de 15 minutos é possível
fazer uma varredura em casa e acabar
com os recipientes com água parada –
ambiente propício para procriação do
Aedes aegypti. Veja as principais
orientações:
Cuidados dentro das casas e
apartamentos

=> Tampe os tonéis e caixas d’água;
=> Mantenha as calhas sempre limpas;
=> Deixe garrafas sempre viradas com
a boca para baixo;
=> Mantenha lixeiras bem tampadas;
=> Deixe ralos limpos e com aplicação
de tela;
=> Limpe semanalmente ou preencha
pratos de vasos de plantas com areia;
=> Limpe com escova ou bucha os
potes de água para animais;
=> Retire água acumulada na área de
serviço, atrás da máquina de lavar roupa.
Área externa de casas e condomínios
=> Cubra e realize manutenção
periódica de áreas de piscinas e de
hidromassagem;
=> Limpe ralos e canaletas externas;
=> Atenção com bromélia, babosa e
outras plantas que podem acumular

água;
=> Deixe lonas usadas para cobrir
objetos bem esticadas, para evitar
formação de poças d’água;
=> Verifique instalações de salão de
festas, banheiros e copa.
Denuncie focos do Aedes aegypt
Quando o foco do mosquito é
detectado e não pode ser eliminado
pelos moradores, como em terrenos
baldios ou lixo acumulado na rua, a
Secretaria Municipal de Saúde deve ser
acionada para remover os possíveis
criadouros. O contato pode ser feito pelo
telefone (35) 3445-4951. Quem preferir,
pode procurar os agentes de endemia
pessoalmente na Secretaria de Saúde, a
partir das 8h.
Fonte:AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar
eVigilância de Saúde de Borda da Mata.

Vem aí a 13ª Trilha da Montanha
em Bom Repouso,
dias 4 e 5 de Maio.
Realização - Equipe
Montanha Moto Trilha.
Apoio – ACAP.; Polícia Militar;
Prefeitura de Bom Repouso.
Prefeitura estuda parcerias
com associações dos distritos
do Cervo e Sertãozinho

O prefeito de Borda da Mata, André
Marques, recebeu, nos últimos dias, os
representantes das associações dos
distritos de Sertãozinho e do Cervo para
estudo de parcerias. A ideia é estabelecer
formatos de colaboração entre os
departamentos da administração
municipal e a representação dos
moradores a fim de garantir melhorias
para os distritos, especialmente no
segmento de infraestrutura.
“Em um momento de dificuldades,
causadas pela falta de repasses do
governo de Minas, É uma união muito

bem-vinda, a fim de garantir melhorias
para os distritos, especialmente no
tocante a infraestrutura”, considera o
prefeito.
Ele agradeceu a disposição dos
representantes das associações e
ressaltou a importância do trabalho
conjunto:
“Ficam
nossos
agradecimentos ao Romualdo e ao Celso,
da Associação do Cervo, e ao Jeferson,
Vanderlei e Antônio, da Associação do
Sertãozinho. Com trabalho e união,
vamos conseguir superar as dificuldades
e melhorar a vida de todos”, concluiu.

Circuito Motor e salada de frutas: educação infantil em
Borda da Mata estimula desenvolvimento saudável

Sexta-feira, 5 de abril de 2019. As crianças entre 4 e 5 anos da Creche Municipal Madre Tereza Saldanha, em Borda da Mata, têm mais um dia de aprendizado e diversão pela frente. Sobre a mesa uma salada de frutas
apetitosa. No pátio, um circuito cheio de barreiras e caminhos lúdicos. De um lado, o incentivo a bons hábitos alimentares, do outro, o estímulo à coordenação motora.
A proposta das atividades diferenciadas é envolver os pequeninos em exercícios lúdicos, divertidos e estimulantes. A salada de frutas, por exemplo, é feita com a ajuda deles. O contato com as frutas ajuda a criar
vínculo e familiaridade com os alimentos.
Já o circuito motor propõe um caminho cheio de nuances, fazendo com que as crianças se movimentem em todas as direções. A ideia é desenvolver neles a coordenação motora ampla, refinando habilidades como
o equilíbrio, noções espaciais, destreza, lateralidade, agilidade, flexibilidade, força, paciência. Enquanto se divertem, pulando, saltando, correndo e rastejando, as crianças desenvolvem todo seu potencial.
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Cidadã é preso por uso/consumo
de drogas em Borda da Mata
Durante operação no dia 26 de março, pelos bairros da cidade, a equipe de
policiais militares abordou uma cidadã próxima a pista de skate, área central da
cidade, a qual estava em atitude suspeita e ao ser dado busca em sua bolsa, foi
localizado em seu interior 01 porção de maconha. A autora recebeu voz de prisão e
foi conduzida até o quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência.

Condutor de veículo é preso por
porte de drogas em Borda da Mata

TRIBUNA POPULAR

Prefeitura de Senador José Bento investe 160 mil reais
em infraestrutura no loteamento Fernando Côrtes
Em comemoração aos 56 anos de
emancipação política de Senador José
Bento, que ocorreu no mês de março, o
Prefeito Fernando Fernandes junto com
sua equipe de trabalho beneficiaram os
moradores e futuros moradores do
loteamento Fernando Côrtes com a
instalação de energia e pavimentação em
bloquetes nas ruas do loteamento.
A Obra de calçamento e mais um
investimento com recursos próprios será
num no total de R$ 160.000,00.

Durante patrulhamento preventivo pelo município de Borda da Mata, a equipe de
policiais abordou o veículo Ford/Escort, cor branca conduzido por um cidadão
suspeito, sendo realizada busca pessoal no motorista e no interior do veículo,
porém nada de ilícito foi localizado. Durante vistoria no veículo, foi constatado que
o retrovisor do lado do passageiro estava quebrado, as setas de direção estavam
inoperantes, a lâmpada traseira queimada e o pneu estepe estava muito gasto.
Devido a identificação do mau estado de conservação do veículo, foi dado tempo
hábil para que o condutor regularizasse as infrações, porém ele informou que não
teria como sanar as irregularidades. Diante do ocorrido, o veículo foi removido e foi
lavrado o devido AIT.
Diante do ocorrido, o autor foi conduzido preso até o quartel PM, onde foi realizado
o registro da ocorrência.
Infraestrutura no Loteamento Fernando Côrtes

Veículo removido por
licenciamento em atraso
Durante operação blitz de trânsito, a equipe de policiais militares abordou a
motocicleta Honda CG 125 Titan e o condutor informou que não portava o CRLV do
referido veículo, sendo verificado via sistema que o último licenciamento do veículo
é do ano de 2017, encontrando-se em desacordo como exigido. Diante do ocorrido,
foi tomada a medida administrativa conforme o CTB, sendo o veículo removido e
lavrado o devido AIT.

Campeonato Municipal de
Futebol em Bom Repouso
Jogos todos os domingos à
partir das 14 h
Local: Estádio Municipal
Prestigiem o Esporte!!!
Esporte é Vida!!!
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Prefeitura de Borda da Mata aproveita estiagem para intensificar trabalhos de manutenção de vias

As chuvas deram uma trégua no
final de março e início de abril, em
Borda da Mata. O Departamento de
Obras do município aproveitou para
intensificar os trabalhos de
manutenção de vias nos perímetros
urbano e rural da cidade. Enquanto na
zona urbana o foco recai sobre as
operações tapa-buraco, nas estradas
rurais, as intervenções se concentram
na recomposição da camada de
cascalho, drenagem, remoção de
barreiras e reparos diversos.

O prefeito André Marques
acompanhou parte dos trabalhos na
tarde de 27 de março. “Como sabemos,
a estação chuvosa impõe um desafio a
mais para a manutenção das vias.
Mesmo assim, as equipes de trabalho
da Prefeitura atuam sem descanso para
atender da forma mais rápida e eficiente
possível toda a demanda que temos”,
explica o prefeito.
18 toneladas de massa asfáltica
A operação de tapa-buracos que está
em andamento deve aplicar 18

toneladas de massa asfáltica em
diversos pontos da cidade ao longo
das próximas semanas. “Esse volume
deve atender cerca de dois terços da
cidade. Em seguida, vamos adquirir
uma nova leva de massa asfáltica para
concluir o restante”, informa André.
Máquina retroescavadeira
Se no perímetro urbano, a massa
asfáltica é fundamental, na zona rural
são as máquinas que fazem a diferença.
No dia 27 de março, chegou de Belo
Horizonte uma boa notícia. O

Borda da Mata vai receber
retroescavadeira nova
Foi assinado no dia 27 de março, em
Belo Horizonte, o termo de doação que
assegura a Borda da Mata uma
retroescavadeira para auxiliar nos
trabalhos de manutenção das estradas
rurais do município. Trata-se de uma
máquina novinha em folha, modelo de
fabricação 2018, da marca XCMG, com
capacidade operacional de 7,6
toneladas.
A retroescavadeira foi destinada ao
município pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
“A destinação desse importante
equipamento para a cidade contou com
a contribuição do deputado federal Bilac
Pinto, que, atento à grande demanda de
trabalho que temos na zona rural,
indicou o município para receber a
retroescavadeira”, explica o prefeito
André Marques, reforçando a
importância de a cidade contar com
interlocutores políticos como o
deputado para garantir recursos junto
ao governo federal.
Com a nova retroescavadeira, o
município passa a contar com três
máquinas para realizar a manutenção das

estradas e outras obras no município.
“A gente sabe da importância que é
manter as estradas rurais em boas
condições, por conta do impacto que
elas têm no dia a dia dos produtores e
moradores rurais. Não é um trabalho
fácil, pois Borda da Mata tem uma
grande extensão delas. Por isso é muito
bem-vinda a chegada de mais uma
retroescavadeira, que irá ampliar
bastante nossa capacidade de resposta
à demanda por obras e manutenção das
estradas”, avalia o prefeito.
Economia
O assessor parlamentar Luiz Fernando
Silva e o chefe de gabinete Felipe
Ribeiro, lotados no gabinete do
deputado estadual Dalmo Ribeiro,
assinaram o termo de doação
representando o prefeito André
Marques. Como se tratava de uma mera
formalidade, a medida evitou que o
prefeito viajasse até Belo Horizonte,
resultando em economia de recursos
para a Prefeitura e de tempo para o chefe
do Executivo, que pode se dedicar a
outras demandas dos moradores.

município vai receber uma
retroescavadeira nova do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Indicação do
deputado federal Bilac Pinto, o termo
de doação que garante a máquina para
o município foi assinado durante a
tarde na capital mineira. Com a nova
retroescavadeira, o município passa a
contar com três máquinas para realizar
a manutenção das estradas e outras
obras no município.
Equipes de trabalho

Material e maquinário são importantes,
mas quem conduz de fato os trabalhos são
os servidores. As equipes de trabalho do
Departamento de Obras têm trabalhado
duro para manter as vias em boas
condições. “Não é fácil. É um trabalho
pesado. Temos que agradecê-los todos os
dias pelo empenho e procurar apoiá-los
de todas as formas, com material, com
maquinário e reconhecimento. No final das
contas, são eles que estão servindo
diretamente a população”, considera o
prefeito André Marques.

Trabalho de manutenção de vias
chega ao distrito do Sertãozinho
Os trabalhos de manutenção de vias seguem a todo vapor em Borda
da Mata. As equipes do Departamento de Obras correm contra o tempo
para aproveitar a trégua dada pelas chuvas. No dia 08 de abril, parte
das ações se concentram na estrada do Distrito do Sertãozinho.
Importante via do município para o escoamento da produção rural, a
estrada recebe ações de reparos diversos, com recomposição da camada
de cascalho, drenagem, remoção de barreiras e nivelamento.
O prefeito André Marques tem acompanhado os trabalhos de perto,
cobrando resultados satisfatórios para a população. “Sabemos da
importância das estradas rurais em Borda da Mata. Não estamos
medindo esforços para vencer dificuldades causadas pelo período
chuvoso e pela escassez de recursos. O empenho deste prefeito e dos
servidores tem sido total”, garante.
Operação tapa-buraco
No perímetro urbano, os esforços também são grandes. No dia 08 de
abril, os trabalhos chegaram ao bairro Nossa Senhora de Fátima, que já
havia recebido uma primeira etapa dos trabalhos nas semanas anteriores.
A operação de tapa-buracos que está em andamento deve aplicar 18
toneladas de massa asfáltica em diversos pontos da cidade ao longo
das próximas semanas. O volume é suficiente para atender até dois
terços da cidade. O restante será coberto com uma nova etapa de
trabalhos.

Operação tapa buracos no
Sertãzinho e manutenção na
estrada principal

Assinatura do
convênio e a
Nova
Retroescavadeira

Fotos:Clodoaldo Costa

Aconteceu no domingo, dia 31/03, a
primeira edição da Manhã Cultural em
Tocos do Moji. Uma iniciativa da Casa
da Cultura e artistas locais de promover
o enriquecimento, valorização e
promoção cultural na cidade, além de
oferecer entretenimento a comunidade.

Manhã Cultural em Tocos do Moji

A Sônia, responsável pela casa da
Cultura, Tiago Almeida, músico
idealizador da Orquestra de Viola Raízes,
minha irmã Terezinha Carvalho e eu que
trabalhamos com artesanato já
sonhávamos em por em prática esse
projeto e aconteceu. Nós acreditamos

que existem muitos talentos escondidos
que precisam deste incentivo para
mostrar seu trabalho e também
precisamos valorizar artes e receitas
tradicionais para que sejam preservadas.
Contamos com o apoio da Prefeitura
que autorizou as apresentações e o

fechamento da Avenida Joaquim Bento
da Silva e a segurança com a presença
dos policiais.
Tivemos a apresentação da Orquestra
de Viola Raízes, exposição e venda de
artesanato e de alguns quitutes
tradicionais e foi um sucesso!

Já estamos pensando em uma nova
edição e o objetivo é fomentar esses
talentos e a produção local e também
proporcionar uma experiência cultural
para a população da região nas manhãs
de domingo.
Texto: Fátima Carvalho
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Professores da Rede Municipal de Tocos do
Moji participam de Palestra com o Biólogo
Richard Rasmussen em Pouso Alegre
Os Professores, Equipe Pedagógica e Administrativa da Rede Municipal
de Educação de Tocos do Moji participaram no dia 01 de abril da abertura
da Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo. O evento
promovido pela equipe Coletivo Brilho Azul em parceria com a Câmara
Municipal de Pouso Alegre, contou com diversas atrações, em especial a
grande palestra do
Biólogo
e
Apresentador de
diversos programas
de
Televisão
R i c h a r d
Rasmussen.
O
Palestrante trouxe
sua experiência de
vida em relação ao
seu filho Eric
Rasmussen, jovem
autista de 23 anos.
Apresentou
diversas situações
c o t i d i a n a s
vivenciadas pelo
filho.
Parabéns
à
Equipe Brilho Azul
pelo belo trabalho
realizado em defesa
das
crianças
especiais.

Equipe
Departamento
Municipal de
Educação.

Prefeito de Borda da Mata
faz vistoria técnica em
obras do novo CEMEI
O prefeito André Marques vistoriou
no dia 03 de abril, as obras do CEMEI
II, o novo Centro Municipal de
Educação Infantil da cidade. Prestes a
ser concluído, o centro educacional
deve ser inaugurado pela Prefeitura em
maio com capacidade para atender até
120 crianças de 0 a 5 anos.
A visita técnica teve participação da
diretora do Departamento Municipal de
Educação, Maria Leonice, da
controladora interna Maria Angélica, do
assessor jurídico Carlos Eduardo, do
engenheiro José Álvaro, do gerente de
convênios Vitor Bitar, da futura
coordenadora da unidade Adriana
Megale e representantes da empresa
responsável pela obra, a Base Forte.

O novo CEMEI
O CEMEI II é uma obra do governo
federal que teve investimentos totais de
R$ 1,38 milhão. Seu projeto ainda conta
com obras do entorno, que envolvem
pavimentação, drenagem e muro de
arrimo, obras feitas pelo município com
recursos próprios da ordem de R$ 650
mil, montante investido pela atual
administração.
“É um investimento muito importante
para a nossa cidade. É preciso ter todo
o zelo possível para garantir que seja
concluída com a qualidade que nossas
crianças merecem e que a aplicação dos
recursos, tão escassos, alcance a
máxima eficiência”, considera o prefeito
André Marques.

Visita do Prefeito
ao Cemei

Dia 01 a 05 de abril - Semana da Inclusão Escolar
Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva Brandão
Bom Repouso
Na semana do dia 01 ao dia 05 de abril, os alunos da Escola Municipal
Prefeito Atílio da Silva Brandão de Bom Repouso participaram da semana
da inclusão escolar. Todos puderam perceber a importância de conviver
com o “diferente” e que toda interação se faz necessária para o
desenvolvimento do ser humano. Foram realizadas atividades de
inclusão e conscientização. Os alunos, professores e pais foram
convidados a conhecer alguns dos trabalhos desenvolvidos pelas
crianças portadoras de necessidades educacionais especiais.
Assim como diz a autora Jessica Del Carmen Perez: “As crianças
especiais assim como as aves, são diferentes em seus vôos. Todas, no
entanto são iguais em direito de voar.”
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