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“Passamos por um momento que pede união”
“Com diálogo e a ajuda do Legislativo, do Judiciário, Ministério Público e Tribunal
de Contas vamos encontrar uma forma mais justa, repartindo igualmente o pão”
Romeu Zema, empresário e Governador de Minas Gerais
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Comitê define normas de prevenção para funcionamento
restrito de Academias Esportivas em Borda da Mata
O Comitê de Enfrentamento à
Covid-19 em Borda da Mata
definiu as normas e medidas
sanitárias previstas para o
funcionamento restrito das
academias esportivas. O novo
protocolo para esses
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Tocos do Moji faz Barreira Sanitária devido ao feriado prolongado de São Paulo em maio
A equipe de saúde de Tocos do Moji, nossa querida cidade,
contando com o apoio da Polícia Militar, mantivemos barreiras
sanitárias nas entradas da cidade durante alguns dias como medida
de prevenção e enfrentamento à disseminação da COVID-19. Esta
ação foi muito importante, principalmente em virtude do “megaferiado” paulistano, pois pode impedir a entrada e circulação do
novo coronavírus entre a população.
Nós aproveitamos também para pedir a todos os cidadãos que
tinham amigos ou parentes com intenções de realizar viagem para
nossa cidade, ou até mesmo outras regiões, durante os dias de feriado
para que os orientem e os conscientizem da importância do isolamento
para controle da doença.
Lembramos que a fiscalização também ocorreu no centro da cidade.
Pessoas que chegam de outras regiões deviam passar pelo período
mínimo de 7 dias em isolamento total em suas residências, devendo
evitar qualquer tipo de contatos com outros indivíduos, inclusive se
abstendo de visitas a parentes ou amigos, idas a mercados, padarias,
açougues, bares, lanchonetes ou qualquer tipo de estabelecimento.
Lembramos também sobre a obrigatoriedade de uso de máscara ou
escudos de proteção facial por todos dentro de qualquer tipo de
estabelecimento, e orientamos também para o seu uso nas ruas.
Cada ação individual pode interferir drasticamente na saúde de
várias outras pessoas.
Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Departamento Municipal de Saúde
Tocos do Moji

Rede Municipal de Educação de Tocos do Moji realiza Projeto de Ensino em Casa
A rede Municipal de Educação de
Tocos do Moji, em parceria com a
Prefeitura
Municipal,
a
Superintendência Regional de Ensino de
Pouso Alegre, o Sistema de Ensino
Aprende Brasil da Editora Positivo e a
Empresa Hétikos Assessoria em
Educação, está realizando o trabalho de
Educação à Distância, através do Projeto
EnsinoEmCasa.
A
conjuntura
atual,
pelo
enfrentamento da Pandemia do Covid 19,
fez com que o Município de Tocos do
Moji desenvolvesse diversos meios para

assegurar o atendimento público à
população com qualidade e respeito a
vida dos Munícipes.
Para garantir o Ensino dos alunos da
Rede Municipal, estão sendo
desenvolvidos Trabalhos Remotos com
os Profissionais da Educação.
Priorizando a saúde e o bem estar de
todos, o Projeto EnsinoEmCasa, atende
crianças do Berçário ao 9º ano do Ensino
Fundamental abrangendo todas as
Escolas de Tocos do Moji. Os
professores preparam atividades por
meios digitais e impressas, os alunos,

através dos recursos tecnológicos,
recebem as mídias com explicações dos
conteúdos, realizam as atividades e
recebem o Feedback dos Professores.
Para garantir a equidade no ensino,
os alunos que não possuem acesso ou,
o acesso à internet são restritos, são
preparados Kits de materiais impressos
com as explicações dos Professores,
passo a passo para realização das
atividades além de um cronograma que
facilita para o auxílio dos pais.
O Departamento Municipal de
Educação e a Prefeitura Municipal,

enfatizam a importância do Projeto para
a rotina dos estudantes, fortalecimento
do vínculo e oportunidade de
implementação das Tecnologias Digitais
no Ensino. Também destacam o
engajamento e dedicação de todos os
professores no processo, todos
empenhados em fazer o melhor para
nossos alunos. Destaca-se também o
empenho dos Especialistas, Pedagogos,
Diretoras, Secretárias, Auxiliares e
Motoristas, todos adaptados ao
momento e trabalhando firmemente para
garantir que nossos alunos recebam as

orientações e materiais para o estudo.
As famílias são fundamentais nesse
processo e com enorme admiração e
respeito, agradecemos muito a
receptividade e a força que nos têm
dado.
Desejamos a todos, saúde, energia e
coragem, para vencermos a pandemia e
num futuro próximo, receber, de braços
abertos, nossos queridos alunos e
Profissionais da Educação.
Equipe do Departamento Municipal
de Educação de Tocos do Moji-MG.

Entrega do Material do Projeto Ensinando em Casa

Borda da Mata aborda 8,4 mil veículos em 5
dias de controle sanitário nas entradas da cidade
A ação de controle sanitário realizada
pela Prefeitura de Borda da Mata, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde
e apoio da Polícia Militar, em cinco locais
de acesso ao município resultou na
abordagem de 8,4 mil veículos e
identificação de oito pessoas em estado
febril entre os dias 20 e 25 de maio.
A mobilização foi mais uma medida de
prevenção ao coronavírus adotada pelo
município e foi tomada imediatamente
após a cidade de São Paulo decretar a
antecipação de feriados que originou o
super-feriadão na capital paulista, entre
a quarta-feira 20 e a segunda-feira, 24 de
maio.
Por entender que o fluxo às margens
da MG-290, que corta o município,
poderia aumentar consideravelmente
durante o feriadão, inclusive com a
possibilidade do ingresso de pessoas
infectadas, as autoridades locais
entenderam que o controle sanitário era
necessário. A decisão foi tomada pelo
Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na

cidade.
Para a coordenadora da Vigilância em
Saúde, Grazieli Siqueira, a medida
cumpriu dupla função no enfrentamento
à pandemia de Covid-19: criou uma
barreira física contra a propagação do
vírus e levou maior conscientização às
pessoas.
”Foi mais uma forma de chamar a
atenção da população para os riscos a
que estão expostas caso não tomem
medidas de higienização adequadas.
Outro desdobramento importante é que,
se identificada a febre, a pessoa
imediatamente passa a ser monitorada
por profissionais da saúde, caso residam
em nosso município, ou são
encaminhadas para municípios de
origem”, conta.
Ainda de acordo com ela, as barreiras
inibiram muitas pessoas a saírem de suas
casas. “Acabaram saindo mesmo os que
realmente precisavam; poucos eram os
que relatavam estar a passeio”, observa.
A secretária de Saúde Rosaly Esther

lembra que a
mobilização
envolveu diversos
profissionais da
saúde, Polícia
Militar
e
fiscalização da
Prefeitura.
“Conseguimos, em
questão de horas,
planejar e executar
toda a logística de
uma
operação
complexa, mas
graças a Deus conseguimos realizá-la
com o apoio de todos. A realização
desse controle sanitário demonstra que
estamos preparados para enfrentar o
vírus e proteger a saúde de nossos
moradores”, avalia.
Decisões rápidas e medidas
executadas com eficiência no tempo
adequado é uma exigência da pandemia,
que desafia os gestores a agir e tomar
decisões difíceis em meio a uma grave
crise de saúde, a avaliação é do prefeito

André Marques. “Temos hoje em Borda
da Mata um comitê de enfrentamento à
pandemia com participação de diversões
órgãos, da OAB, Polícia Militar,
Comércio e Indústria, Saúde… não tenho
dúvidas de que essa união está nos
ajudando a seguir pelo melhor caminho,
o caminho da preservação da vida”.
O prefeito agradeceu aos participantes
do comitê e aos profissionais que estão
na linha de frente do enfrentamento à
pandemia. “Deixo aqui, em nome dos

bordamatenses, minha profunda
gratidão a cada uma dessas pessoas
que têm ajudado a pensar a melhor
saída para esta crise, dia após dia.
Deixamos
também
nosso
agradecimento
especial
aos
profissionais que estão na linha de
frente dessa luta: os servidores da
saúde, da fiscalização, da Polícia
Militar, da assistência social. A todos
vocês, nosso muito obrigado”,
conclui.
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Ponte dos Ramos em Senador José Bento
entra na fase final de sua conclusão

Projeto de Inclusão Social Conviver
- com amor tudo de transforma –
Senador José Bento

Diante da situação em que todos
estamos vivendo, com relação a
Pandemia do Coronavíus, a Secretaria
Municipal de Assistência Social de
Senador José Bento, em concordância
com o Decreto Municipal, teve que
suspender suas atividades executados
na sede do CRAS, por mais dois meses.
Mas o nosso trabalho continua! Claro
que com todo cuidado! Realizamos
visitas domiciliares na zona urbana e
rural, sendo, a maioria das famílias rurais.
Tivemos que enfrentar alguns
obstáculos no caminho da roça, vacas
pelo caminho, porém, o mais difícil de
tudo isso pra nós foi não poder dar um
abraço apertado em todos, mas, se Deus

No dia 13 de maio, o Prefeito Fernando Fernandes de
Senador José Bento se manifestou sua satisfação e alegria
na reta final dessa obra importante que é a Ponte dos Ramos
em seu município.
“Com muita alegria e satisfação venho comunicar à
população que estamos em processo final para a conclusão
da Obra na Ponte dos Ramos, faltando apenas o aterramento.
O objetivo aqui é prestar contas para a população e
principalmente para aqueles munícipes que dependem desta
obra para trafegar com mais segurança para suas residências
e fazer o escoamento de suas produções agrícolas. Esta obra
encontrei no inicio do meu mandato paralisada e com muito
esforço de nossa administração atingimos 90% de conclusão”,
enfatiza o Prefeito.

quiser, logo tudo voltará a normalidade.
Nestas visitas foram entregues aos
integrantes do Projeto, apostilas com
atividades para fazerem em casa, onde
todos os integrantes da família poderão
interagir uns com os outros e ocuparem
a mente de uma maneira prazerosa. As
atividades
serão
distribuídas
quinzenalmente e futuramente
mostraremos as atividades realizadas
por eles. Agradecemos o apoio e a
parceria da Prefeitura Municipal na
pessoa
do
Prefeito Fernando
Fernandes e da nossa Gestora Renata
Fernandes.
Projeto de Inclusão Social Conviver
Senador José Bento

Prefeitura e Secretaria de Saúde de Senador José
Bento homenageiam Profissionais da Enfermagem
No dia 12 de maio, Dia Internacional
da Enfermagem, o Prefeito Fernando
Fernandes e o Secretário de Saúde Natan
Souza de Senador José Bento renderam
suas homenagens aos guardiões da vida
que trabalham com dedicação e
responsabilidade no Município.
“O Branco de sua roupa transmite Paz.
O calor do seu coração aquece a alma.
A sua dedicação levanta o ânimo.
O sorriso alegra o coração.
O seu carinho faz muita diferença.
O seu tempo transmite energia.
Por isso, você é uma dádiva de Deus.
Na vida daqueles que precisam de sua
dedicação ainda mais no combate da
Pandemia do COVID19..
Então, nesse dia lhes desejamos muita
Paz, Alegria, Prosperidade e Sucesso
nessa Profissão tão Amada”, dizem o
Prefeito e Secretário de Saúde.

Comitê define normas de prevenção para funcionamento restrito de Academias em Borda da Mata

O Comitê de Enfrentamento à Covid19 em Borda da Mata definiu as normas e
medidas sanitárias previstas para o
funcionamento restrito das academias
esportivas. O novo protocolo para esses
estabelecimentos passou a valer no dia
18 de maio.
Os estabelecimentos terão que
reduzir o número de frequentadores,
adotar medidas de higienização
permanentes e distanciamento mínimo
entre as pessoas que estiverem em seu
interior. Assim como os demais
estabelecimentos, o setor também está
obrigado a exigir o uso de máscaras por
parte de seus funcionários e
frequentadores.
Além das medidas gerais, há pelo
menos outras 22 exigências sanitárias
que devem ser atendidas para o
funcionamento das academias, que
também ficam obrigadas a atender
medidas que venham a ser editadas pelo
governo de Minas, já que o município
aderiu ao programa ‘Minas Consciente’.
O não cumprimento dessas normas pode
acarretar no fechamento compulsório do
espaço.
As medidas definidas pelo comitê
constam no Decreto 4.305 de 13 de abril
de 2020. Antes de sua publicação, o
comitê se reuniu com representantes da
academia para orientar sobre a adoção e
a importância das medidas sanitárias

para prevenir a propagação do vírus.
Confira a íntegra do Decreto 4.305 no
site da Prefeitura.
“O Comitê de Borda da Mata, desde a
primeira reunião, está sempre
preocupado em poupar vidas humanas.
Estamos alinhados com as organizações
governamentais, buscando poupar
vidas, mas também sempre pensando na
questão social, no desemprego,
fechamento de indústrias, do comércio.
Hoje, a decisão foi pela abertura gradual
das academias, mas para elas reabrirem
vão ter também que seguir as normas de
higiene”, avalia o presidente da
Subseção da OAB-MG em Borda da
Mata, um dos integrantes do Comitê de
Enfrentamento à Covid-19 no
município.
A Mestre em Ciência do Movimento
Humano, Aline Pereira, que atua no ramo
das academias há anos em Borda da
Mata, explica que desde de antes da
possibilidade do retorno gradual do
setor, há uma intensa discussão no
segmento sobre como proceder com
medidas de higiene e distanciamento
para quando chegasse a hora da
retomada das atividades. “Foi de grande
valia para a cidade de Borda da Mata,
pensando na questão de saúde. Desde
antes dessa liberação, nós já estávamos
em contato, pensando na melhor forma,
já conversando sobre a questão da

higienização, do distanciamento, a
utilização das máscaras… tudo isso já foi
conversado
antes”,
avaliou,
considerando que o setor está
preparado para a retomada gradual e
adoção das exigências sanitárias.
Confira a lista de exigências que
devem ser seguidas pelas academias:
- Manter distanciamento mínimo de 2
(dois) metros entre os frequentadores,
para uma ocupação de 2m2 por pessoa,
afixando cartaz informando a capacidade
máxima do estabelecimento, (Exemplo:
área livre de 32m2 / 4m2 = 8 pessoas no
máximo);
- Instalar os equipamentos de forma
que fiquem com distanciamento mínimo
de 2,5 (dois e meio) metros uns dos
outros, devendo ser realizadas
demarcações no piso atestando referida
distância;
- Disponibilizar álcool 70% na
recepção do estabelecimento, bem como
em pontos estratégicos no interior do
estabelecimento;
- Disponibilizar borrifadores contendo
álcool 70% e papel toalha para
higienização de cada um dos
equipamentos antes e após o uso;
- Disponibilizar nas entradas e saídas,
pano embebido em solução antisséptica
para higienização dos calçados;
- Determinar aos frequentadores a
higienização de seus objetos pessoais,
logo na entrada do estabelecimento;
- Fiscalizar a higienização das mãos
dos clientes e funcionários, a qual é
obrigatória, na entrada, durante a
realização das atividades, antes e após o
uso dos sanitários, e na saída;
- Agendar os horários dos
frequentadores, para que não ocorra
aglomeração;
- A cada troca os horários dos
frequentadores, o estabelecimento

deverá realizar uma parada, a qual deverá
ser dedicada à realização de limpeza
geral, incluindo piso, mobiliário e
equipamentos, ficando proibido o
cruzamento de alunos de um turno com o
outro, se necessário;
- Não será permitido o revezamento de
máquinas, equipamentos ou utensílios,
devendo ser estruturada a entrada dos
frequentadores para tal fim;
- Setorizar o ambiente para uso
ordenado do espaço através da
utilização de fitas de sinalização;
- Providenciar lixeiras com tampa de
acionamento por pedal;
- Autorizar somente o uso de garrafas
de água individuais;
- Providenciar bebedouros com
distanciamento mínimo de 2 (dois)
metros, o qual somente poderá ser
utilizado para abastecer garrafas, se
necessário;
- Desativar catracas digitais
biométricas e/ou que gerem o contato
físico do frequentador, liberando a
entrada por meio da apresentação de
documentos, bem como efetuar registro
manual do horário de entrada e de saída;
- Certificar acerca da higiene das mãos
e calçados pelos clientes e
colaboradores;
- Nos ambientes providos de
aparelhos de ar condicionado,

intensificar a limpeza e higienização dos
filtros, conforme o plano de manutenção
preventiva estabelecidos;
- Proibir o uso de ventiladores,
devendo manter o local com as janelas e
portas abertas bem arejadas para efetiva
circulação de ar no estabelecimento;
- Proibir o uso dos vestiários,
permitindo-se apenas a utilização dos
sanitários e lavatórios para higiene das
mãos;
- Proibir a realização de avaliações
físicas de qualquer natureza em salas
fechadas;
- Autorizar o acesso á academia
apenas a frequentadores que estejam
com os cabelos presos;
- Não autorizar o acesso à academia
de frequentadores que estejam em
grupo considerado de risco;
- Promover notificação prévia aos
clientes sobre as condições obrigatórias
para o retorno ao recinto;
- Afastar de atividades presenciais,
observada a legislação vigente, os
colaboradores pertencentes ao grupo de
risco para COVI-19;
- Somente será autorizado o uso
de piscinas aquecidas em até 30º
(trinta) graus célsius, com número
reduzido de frequentadores,
mantendo o distanciamento de 2
(dois) metros.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com
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Diversos usuários de drogas
são presos em Borda da Mata
Diariamente a Polícia Militar, sempre em patrulhamento preventivo e principalmente
com o apoio da sociedade, aborda indivíduos suspeitos da prática de uso e tráfico de
drogas. No dia 16/05, dois indivíduos foram presos, um em cada momento, sendo o
primeiro abordado no bairro Nossa Senhora de Fátima, portando uma porção
semelhante à maconha e, o segundo, no bairro Nova Borda, portando também uma
porção semelhante à maconha. Ambos, maiores de idade, foram encaminhados ao
Quartel PM para adoção das medidas cabíveis.

Homem é notificado por Fiscais da
Vigilância Sanitária por abate
clandestino de animal no bairro
Nossa Senhora Aparecida
No dia 14/05/2020, fiscais da Prefeitura e do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária),
com apoio da Polícia Militar, atenderam a um chamado de abate clandestino de
animal no bairro Nossa Sra. Aparecida. No local, constatou-se o abate de um carneiro.
O autor, ainda no local, informou que a carne seria para subsistência. A carne foi
inutilizada pelos fiscais presentes e o autor notificado para as providências
decorrentes.

Homem é agredido em decorrência de
discussão por dano em bicicleta
em Borda da Mata
Em 14/05/2020, a Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do Hospital
Monsenhor Pedro Cintra acerca de um indivíduo que deu entrada no nosocômio
com inúmeras lesões corporais. Em atendimento, a vítima disse que discutiu com um
homem conhecido por ter danificado a bicicleta deste. Com os ânimos exaltados na
discussão, o autor, utilizando-se de uma barra de ferro, utilizada em mecânica de
motocicletas, desferiu inúmeros golpes na cabeça, tronco e membros superiores da
vítima. Ainda no hospital, a vítima estava consciente, com fratura em um dos braços,
lesões graves na cabeça e escoriações pelo corpo. Posteriormente, foi conduzida à
unidade médica em Pouso Alegre/MG. O autor foi identificado e preso em flagrante
delito e, encaminhado ao Delegado de Polícia de Borda da Mata/MG, ficando à
disposição da Justiça.

Presos por uso e tráfico de
drogas no bairro Santa Cruz
Em 14/05/2020, por volta das 21h40, a equipe policial realizava patrulhamento
preventivo quando avistou um veículo parado em frente a residência de um indivíduo
conhecido pela prática de tráfico de drogas. Ressaltam-se inúmeros DDU’s apontando
tráfico de drogas neste endereço. Quando da aproximação policial, havia um indivíduo
debruçado na janela do veículo e ao ver a viatura, se assustou. O condutor do
veículo, de imediato, jogou algo para fora do veículo. Diante a suspeita, foram
abordados e um invólucro semelhante à cocaína foi encontrado no chão. O condutor
confessou ser usuário de drogas e que compraria o entorpecente por R$ 10,00.
Ambos foram presos, um por tráfico de drogas e outro por uso e consumo e,
encaminhados à Delegacia de Pouso Alegre, ficando à disposição da Justiça.

Em única ocorrência, dois indivíduos
são presos por receptação, furto e
tráfico de drogas no bairro Santa Cruz
Em 15/05/2020, a Polícia Militar à procura do autor de furto a loja comercial na noite
anterior, onde o infrator, quebrando a porta de vidro lançando uma pedra, subtraiu
algumas camisetas da loja, após intenso rastreamento, localizou o autor do furto. As
câmeras de segurança local permitiram a prévia identificação do autor. Após sua
prisão em flagrante, informou que havia trocado os bens furtados por entorpecente
no bairro Santa Cruz. A equipe policial, ao chegar no local, se deparou com um
indivíduo lançando uma sacola em um lote vago. Na abordagem, localizaram-se duas
camisas subtraídas. Em continuidade, na residência deste abordado, localizou-se
além de mais algumas peças do mesmo vestuário, também 01 pedra de grande volume
de substância análoga ao Crack. Este foi preso por receptação e tráfico de drogas.
Ambos foram conduzidos à Delegacia de Borda da Mata/MG, ficando à disposição
da Justiça.

TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA
POLÍCIA MILITAR EM
BORDA DA MATA:
190 ou (35) 99829-1493

TRIBUNA POPULAR

“Tempos difíceis, exigem amor ao extremo”, “Finais doem, mas recomeços
curam”, “Em tempos de crise, empatia é fundamental”
Frases colocadas nas lojas da Praia do Canto em Vitória-ES

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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Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei Complementar nº 01/2020

Secretaria Municipal de Saúde
de Bom Repouso agradece
profissionais da Saúde e população
pela contribuição durante Pandemia

Médicos; Enfermagem; Técnicos de
Enfermagem; Agentes Comunitários de
Saúde; Agentes de Combate em
Endemias; Vigilância Sanitária;
Epidemiologia; Sala de Vacina;
Fisioterapia;
Psicologia;
Fonoaudiologia; Laboratório Municipal;
Assistência Social; Cirurgiões
Dentistas; Auxiliares de Saúde Bucal;
Recepção; Limpeza; Motoristas;
Radiologia; Digitadores do eSUS;
Professores das redes públicas e
privadas; Demais repartições públicas;
População
Bonrepousense,
agradecemos pela contribuição em prol
da saúde de nosso município junto dos
seus. Há mais de dois meses começamos
nosso combate contra o COVID-19 e
apesar das dificuldades que já
enfrentamos até aqui, podemos dizer que
a população de modo geral tem
contribuído muito para não haver
contaminação em massa. Tivemos casos
confirmados, mas todos já estão curados
e seguem suas vidas juntos de nós.
Povo de Bom Repouso é um povo
solidário que sabe pregar o bem ao
próximo, faz isso de bom coração sem
olhar a quem.
Vamos juntos continuar nossa luta até
que possamos sair de nossas casas,
rever familiares e amigos com a certeza

de que tudo estará bem.
Sabemos que essa luta contra o
invisível ainda não tem data marcada
para terminar, mas juntos, com todas as
medidas de proteção venceremos essa
pandemia!!!
Gratidão a todos!!!
Deixamos aqui as palavras de Dr.
Sérgio Magalhães, médico responsável
pela equipe de enfrentamento COVID19:
“Gostaria em nome da equipe de
enfrentamento do COVID-19,
agradecer
a
adesão
dos
comerciantes e principalmente da
população às determinações dos
decretos. Andando pela cidade
notamos que as pessoas estão de
máscara e evitando aglomerações.
Os comércios por sua vez estão
cumprindo o que foi proposto pela
administração municipal. À medida
que as ações encontram adesão da
população, podemos com segurança
flexibilizar normas e ações de
proteção à saúde. Ciente de que essa
pandemia já instalada em nosso meio
deverá persistir ainda por algum
tempo, estamos nos adaptando para
proteger nossa saúde e nossa
e c o n o m i a . G r a t o . ” - D r. S é rgio
Magalhães.

Deputado Estadual Doorgal
Andrada destina 60 mil reais
para a Saúde de Borda da Mata
“É com muita
satisfação
que
comunico a indicação
de
emenda
parlamentar
individual para o
município de Borda
da Mata, no valor de
60 mil reais, para a
aquisição de material
de custeio. É nesse
momento,
tão
delicado, pelo qual
todos
estamos
passando,
onde
devemos empenhar esforços, para que os nosso municípios, possam adquirir
equipamentos para a devida atenção, caso seja necessário, as possíveis vítimas
dessa pandemia do novo coronavírus (covid-19). Comunico ainda que, autorizei o
corte de metade dos meus proventos (Salário) como deputado estadual por Minas
Gerais” diz Doorgal Andrada e acrescenta “agradeço ao meu amigo Quirino que me
fez essa solicitação. O Gabinete do Deputado também confirmou que o Município
de Borda da Mata já assinou o Termo de Adesão para receber os recursos.

“Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e alterações no quadro permanente de pessoal
da Prefeitura Municipal de Borda da Mata/MG e da outras providências”.
O Sr. André Carvalho Marques, Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Geias, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;
Art. 1º Cria os cargos constantes no Anexo I e suas atribuições, que passam a integrar o quadro permanente de pessoal
da Prefeitura Municipal de Borda da Mata.
Art. 2º Extinguem-se 28 (vinte e oito) vagas dos cargos de Servidor Municipal de Nível Superior I das áreas de farmácia
bioquímica, Meio Ambiente, Terapia Ocupacional, Medicina de Plantão, 4 (quatro) vagas dos cargos de Técnico Municipal
de Nível Médio I, II e III, nas áreas Agrícola, Agrimensura, Análises Clínicas e Edificações, 01 (uma) vaga do cargo de Fiscal
Municipal de Nível Médio I e II, na área de Trânsito e Transportes, 01 (uma) vaga do cargo de Agente Sanitário, 01 (uma)
vaga do cargo de Auxiliar de Laboratório, 01 (uma) vaga do cargo de Auxiliar de Oficina Mecânica, 01 (uma) vaga do cargo
de vigia, 20 (vinte) vagas do cargo de Ajudante de Obras e Serviços Públicos e 10 (dez) vagas do cargo de Artífice de Obras
e Serviços Públicos
Art. 3º Altera o quadro permanente de pessoal do Poder Executivo Municipal de Borda da Mata, Anexo I da Lei nº. 1.609/
2010, em razão da criação de novos cargos, alteração na denominação, quantitativo, jornada e respectivo nível de vencimento
de alguns cargos e inclui no quadro permanente os cargos instituídos pela Lei nº. 1.871/2014, passando a vigorar o
constante no Anexo II desta Lei.
§1º Os cargos cuja jornada de trabalho for alterada terão o vencimento ajustado proporcionalmente ao aumento da
jornada, sem haver aumento no valor da hora trabalhada.
§2º Os servidores ocupantes dos cargos cuja jornada for alterada poderão, a qualquer
tempo, optar em permanecer na atual ou adequar-se à nova, manifestando seu interesse por escrito, devidamente
protocolado, mediante necessidade da administração e interesse do servidor.
§3º Os servidores, que na data da sanção desta Lei, estiverem ocupando cargo cuja jornada for alterada e não se
adequarem à nova e os ocupantes do cargo de Oficial Administrativo III passarão a integrar o quadro suplementar.
Art. 4º Serão enquadrados como Fiscal de Tributos Municipais os servidores que, na data da sanção desta Lei, possuir
formação de nível superior nas áreas de Direito, Administração ou Contabilidade e ocupar o cargo de provimento efetivo
de Fiscal Municipal de Nível Médio I – área de atuação Tributação, cujas atribuições são da mesma natureza, mesmo grau
de dificuldade e responsabilidade.
Art. 5º A gratificação no valor de R$ 250,37 (duzentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), recebida pelos
servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de motorista instituída pela Lei 220/1955 - artigos 117/125, será
incorporada ao vencimento do cargo que passa do Nível VE V para o Nível VE XIV, constante na tabela de vencimentos
complementar.
Art. 6º Inclui no Anexo V da Lei 1609/2010 a tabela de vencimentos complementar constante no Anexo III da presente Lei
que trata do vencimento dos cargos que sofreram alteração na jornada de trabalho e do cargo de motorista.
Art. 7º Está Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 02 de abril de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Pelo menos 700 pessoas do grupo de risco
em Borda da Mata ainda não tinham tomado
a vacina contra a gripe até dia 15 de maio
De acordo com a Secretaria Municipal
de Saúde de Borda da Mata, ainda havia
uma grande parte da população inserida
do grupo de risco que tem direito a
vacina da gripe e que ainda não tinha
sido imunizada: são pelo menos 700
pessoas, entre crianças até 5 anos,
adultos de 55 a 59 anos, gestantes e
puérperas (mulheres com recémnascidos até 45 dias). Os dados são do
dia 15/05. Por isso, a equipe de
imunização faz mais um chamado para
que essas pessoas procurem a Sala de
Vacinas que fica na UBS do Centro
(Atendimento das 7h às 15h30 –
Segunda a sexta-feira).
Entre os trabalhadores da saúde e
idosos, a meta de vacinação já até
ultrapassou os 100%, conforme explica
a enfermeira responsável pela Vigilância
Epidemiológica de Borda da Mata,
Grazieli Siqueira “Vacinamos pessoas de
outros municípios também, por se tratar
de uma campanha nacional, por isso, os

números chegaram a 116% entre
trabalhadores da saúde e 108% entre os
idosos. “
Até o final da campanha, a meta é
vacinar 7.122 pessoas do grupo de risco.
A vacina contra a gripe imuniza contra
três tipos de vírus: Influenza tipo B, H1N1
e H3N2 e
embora não
imunize contra
o coronavírus,
ajuda
no
diagnóstico
caso a pessoa
apresente
sintomas
gripais.
QUEM TEM
DIREITO A
VACINA:
Idosos,
profissionais
da saúde e
p e s s o a s

portadoras de deficiência, motoristas
(categorias C, D ou E), profissionais de
segurança, doentes crônicos,
professores, crianças até 5 anos,
gestantes, puérperas (mulheres no pósparto até 45 dias), indígenas e adultos
de 55 a 59 anos.
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GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR
(35)9 9910-8233

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.
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Barreiras Sanitárias são implantadas para atividades de orientação
e monitoramento sobre o Coronavírus em Borda da Mata

Borda da Mata iniciou no dia 20 de
maio e foi até 25, o controle da entrada
de pessoas nos limites do município. Ao
todo, foram montadas cinco barreiras,
duas ao longo da MG-290, nos dois
portais - sentido Ouro Fino e Pouso
Alegre; duas nos acessos aos distritos
do Cervo e Sertãozinho e outra no acesso
ao município de Tocos do Moji.
O prefeito André Marques visitou as
barreiras sanitárias para acompanhar os
trabalhos. “Aqui em Borda da Mata, as
ações estão sendo tomadas juntamente
com o Comitê de Enfrentamento a Covid19, esta ação será de orientação e

fiscalização para quem passa por Borda
da Mata, a fim de resguardar toda a
população. “
Embora sejam motivadas pelo feriadão
de São Paulo, as barreiras não são
destinadas exclusivamente aos
paulistas, mas ao controle de todo o
fluxo nas entradas da cidade.
A antecipação de feriados na cidade
de São Paulo, que criou-se o mega
feriado de 20 a 25 de maio fez com que a
Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata, juntamente com o Comitê de
Enfrentamento a Covid-19 (COES –
Borda da Mata), decidisse instalar então

essas cinco barreiras sanitárias para
monitorar a entrada de pessoas em Borda
da Mata no dia 20 de maio. As barreiras
contaram com o apoio da Polícia Militar.
As barreiras tiveram o objetivo de
orientar, conscientizar e monitorar sinais
de saúde e dessa forma, evitar a
expansão do vírus. Caso a equipe de
saúde detectasse sinais suspeitos,
como temperatura acima de 37,8°C, a
pessoa receberia uma carta de
encaminhamento para uma unidade
médica da sua cidade de origem.
Conforme explica a secretária de saúde,
Rosaly Esther, “não iríamos acolher

pacientes de outras cidades para
preservar nossos recursos aos
bordamatenses, mas fizemos todo o
questionário e orientação para que as
pessoas que vieram pra cá
permanecessem em casa, utilizassem
máscaras e seguisem todas as regras do
município para o enfrentamento ao
avanço do coronavírus.”
De acordo com o prefeito André
Marques, as decisões, juntamente com
o Comitê, têm o objetivo de manter o
controle e barrar as formas de
disseminação do vírus em Borda da Mata
“é essencial que a população se

conscientize e cada um faça a sua parte,
assim como os visitantes que por
ventura vierem para Borda da Mata, é
importante seguir à risca todas as normas
do município”.
USO
OBRIGATÓRIO
DE
MÁSCARAS
Em Borda da Mata, o decreto 4300 de
07/05/2020 instituiu o uso obrigatório de
máscaras em todos os espaços públicos,
estabelecimentos comerciais, de
serviços e indústrias.
O comércio, restaurantes, lanchonetes
e similares estão funcionando, com
atenção para todas as normas de higiene
estabelecida pelas autoridades de saúde.

Borda da Mata fecha parceria com Senac para cursos de formação profissional online

O Departamento de Desenvolvimento
Social da Prefeitura de Borda da Mata
fechou uma parceria com o Senac para
promover o acesso dos borda-matenses
a cursos online de formação
profissional. A medida é uma forma de

capacitar quem está em busca de
recolocação profissional de forma a
respeitar as recomendações de
distanciamento social.
São 23 cursos livres gratuitos, com
aulas remotas. Todo o processo de

inscrição e análise de documentação
pode ser feita de forma eletrônica. Mas,
em Borda da Mata, quem preferir, pode
se dirigir à sala do Acessuas Trabalho,
que começou a funcionar no dia 18 de
maio, no terminal rodoviário. Lá o
candidato pode tirar suas dúvidas e
obter ajuda para se inscrever nos
cursos.
Para se candidatar às vagas, que fazem
parte do Programa Senac de Gratuidade,
a renda familiar mensal (por pessoa) do
candidato não pode ultrapassar o valor
de dois salários-mínimos.
Os cursos são voltados para as áreas
de gestão, comércio, saúde, informática,
moda, eventos, hospedagem e design.
Entre as ofertas, estão os cursos de
Assistente Administrativo, Assistente
Financeiro, Operador de Computador,
Consultoria de Imagem, Webdesigner,
Recepcionista, Atendente de Farmácia,
entre outros.
“Nesse momento de distanciamento
social, precisamos criar saídas para

facilitar o acesso das pessoas ao
mercado de trabalho, especialmente as
mais carentes. Por isso, o Departamento
de Desenvolvimento Social está se
mobilizando para ajudar quem tiver
interesse a participar desse programa do
Senac”, explica o diretor do
Departamento de Desenvolvimento
Social, Thiago Senna.
Acesse o site do Senac para mais
informações sobre as inscrições e os
cursos disponíveis.
As aulas acontecem remotamente,
com a presença dos docentes, seguindo
o mesmo cronograma estabelecido em
sala de aula. As atividades e materiais
são customizados e dinâmicos,
proporcionando interação entre os
alunos e orientadores. Ao final, os
participantes recebem certificação com
reconhecimento nacional.
“Neste momento atípico em que
atravessamos, ampliamos as vagas
gratuitas para cursos que trazem uma
qualificação profissional a muitos que

precisam se inserir novamente no
mercado de trabalho. É uma
oportunidade para enriquecer a formação
ou mesmo buscar uma nova área de
atuação”, explica o superintendente
educacional do Senac em Minas,
Anderson Ceolin.
Confira a lista de cursos gratuitos:
Assistente Administrativo; Assistente de
Pessoal;;Assistente de Recursos
Humanos; Assistente Financeiro;
Atendente de Farmácia; Camareira(o) em
Meios de Hospedagem; Consultoria de
Imagem; Cuidador de Idoso; Estoquista;
Promotor de vendas; Garçom; Operador de
Telemarketing; ISO 27002 – Fundamentos
em Gerenciamento de Segurança da
Informação; ITIL Foundation V3 Gerenciamento de Serviços de TI; Operador
de Computador; Organizador de Eventos;
Programador Web;
Promotor de Vendas; Recepcionista;
Recepcionista em Meios de Hospedagem;
Representante Comercial; Vendedor;
Webdesigner.

Cras e Conselho Tutelar de Borda da Mata fazem Conscientização sobre
o combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Servidores do CRAS Sebastiana Marques e representantes do Conselho Tutelar de Borda da Mata foram às ruas no dia
18 de maio, para fazer um importante trabalho de conscientização. Isso porque, o dia 18 de maio foi o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Apesar desse dia ser destacado, todo mês de maio
é marcado por essa luta, com a campanha do Maio Laranja, voltado para a sensibilização de toda a sociedade.
A coordenadora do CRAS, Marcela Machado, explica que este ano, a ação que costumava mobilizar passeatas precisou
se restringir ao trabalho de panfletagem e orientação por conta das medidas de isolamento social adotadas contra a
pandemia. ”O problema existe, está perto de nós, muitas vezes está dentro de casa. Pensando na questão do isolamento,
a gente sabe que a violência contra a criança e adolescente já cresceu nesse período.”
Representantes do Conselho Tutelar contam que, em tempos de isolamento social, a preocupação com crianças e
adolescentes fica ainda maior. O conselheiro Carlos Anchieta reforça “é importante a conscientização porque é uma
situação que acontece dentro de casa, seja na zona rural ou urbana e nós, do Conselho Tutelar de Borda da Mata, estamos
ativos para este combate.”
O problema é grave, é delicado, mas ninguém precisa enfrentá-lo sozinho. Para denunciar a prática há vários disquedenúncias como o 100 e o 181. A Polícia Militar também pode ser acionada por meio do 190. O CRAS Sebastiana Marques,
no 3445-4985 é um ponto de apoio e o Conselho Tutelar, órgão responsável por zelar pela garantia dos direitos da criança
e do adolescente pode ser contatado no 3445-4921 e ainda pelo celular de plantão a qualquer hora, no 9 9966-4166.

Distrito do Sertãozinho em Borda da Mata ganha novo Espaço Comercial

No dia 16 de maio, foi inaugurado no Distrito do Sertãozinho em Borda da Mata mais um espaço comercial. Este espaço trata-se da Loja do
Vitinho, onde ele trabalha com as seguintes marcas Oakley, Lacoste, Nike, Adidas e Tommy.
Também neste espaço, há o trabalho da Massoterapeuta Magda Rosa que realiza procedimentos estéticos como Massoterapia estética facial
e corporal, bronzeamento, depilação a laser, PUMP up bumbum na nuca, depilação com cera quente, manicure e maquiagem.
A inauguração foi bastante prestigiada pela população local e o atendimento é das 11h às 18 de segunda a sábado.
“Convidamos todos que venham nos visitar e conhecer nossos produtos e serviços, pois teremos o maior prazer em atendê-los. Aguardamos
sua visita”, convida Magda Rosa.

IP
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“Com diálogo e a ajuda do Legislativo, do Judiciário, Ministério Público e Tribunal
de Contas vamos encontrar uma forma mais justa, repartindo igualmente o pão”
Romeu Zema, empresário e Governador de Minas Gerais

“Passamos por um momento que pede união”
da Saúde, o objetivo é retomar a
economia gradualmente. Quanto aos
servidores públicos do Judiciário, não
tenho como falar se são contra ou a
favor do isolamento.
RNS - O senhor venceu as eleições
com uma agenda de austeridade fiscal,
amplas privatizações de empresas
estatais e eliminação de cabides de
emprego. Para quando o povo de Minas
Gerais pode esperar o cumprimento
destes compromissos de campanha?
Zema - Desde que assumi o mandato
como governador, temos trabalhado
dessa forma. Reduzi, por exemplo, de 21
para 12 o número de secretarias, cortei
cargos e gastos desnecessários. Os
aviões de uso exclusivo do governador
é outro bom exemplo. Além de vender
aeronaves, destinei as da frota atual para
o transporte de órgãos. Só no ano
passado tivemos um crescimento de 42%
no número de transplantes, o que
rendeu a Minas um prêmio nacional do
Ministério da Saúde. Já a privatização
de empresas, precisamos aguardar essa
crise mundial por causa do coronavírus
passar. Neste momento, ninguém tem
dinheiro para grandes investimentos.
Mas no início do mês passado, eu fui a
Brasília e ofereci ao presidente
Bolsonaro a compra dos royalties do
nióbio para equilibrar as contas de
Minas. Creio que precisamos aguardar.
Natural de Araxá, Romeu Zema, 54
anos, é pai de dois filhos. Formado em
Administração de Empresas pela
Fundação Getúlio Vargas (SP), iniciou
sua trajetória profissional bem cedo, aos
11 anos, seguindo os passos do pai. Foi
cobrador, frentista, balconista,
estoquista, caixa, comprador, vendedor,
analista de marketing, analista comercial
e gerente. Em 1991, assumiu o controle
das Lojas Zema e foi responsável pelo
expressivo desenvolvimento que levou
a rede varejista de apenas quatro
unidades em Minas Gerias para 430 lojas
em vários Estados. Apaixonado por
gestão e desenvolvimento de pessoas,
incentivou práticas que refletem na
presença do Grupo Zema no ranking das
“Melhores Empresas para se Trabalhar”
há 15 anos, de acordo com pesquisas
do Instituto Great Place to Work. Romeu
Zema foi ainda membro do Conselho do
Grupo Zema, composto por empresas
que operam em cinco ramos: varejo de
eletrodomésticos e móveis, distribuição
de combustível, concessionárias de
veículos, serviços financeiros e
autopeças, empregando mais de 5 mil
trabalhadores diretos e 1.500 indiretos.
Em 2018, Romeu Zema decidiu enfrentar
um novo desafio: candidatar-se ao
Governo de Minas Gerais, por acreditar
que com a experiência de gestor na
iniciativa privada teria muito a contribuir
na administração pública. De candidato
praticamente desconhecido, Zema foi
eleito com 72% dos votos, quando fez
campanha sem uso de fundo partidário
ou eleitoral. Ao assumir o cargo de
governador, Zema deparou-se com uma
situação ainda pior do que a esperada
no quesito contas públicas: despesas
herdadas da administração anterior e
não pagas da ordem de R$34,5 bilhões e
um orçamento deficitário em R$15,1
bilhões em 2019 e, previsão de déficit
para este ano, em função das perdas de
arrecadação de impostos, de
R$20bilhões. Com determinação,
empenho e criatividade Romeu Zema
vem enfrentando o caos financeiro do
Estado, tomando medidas austeras e
inovadoras para recolocar Minas Gerais
nos trilhos, como a criação do COSUD Consórcio de Integração Sul e Sudeste,
no qual os sete Estados das duas
regiões debatem pautas conjuntas entre
as federações, que hoje somam o maior
Produto Interno Bruto (PIB) do país. Foi
responsável, em 2019, pela atração
recorde em protocolos de intenção para
a ampliação ou instalação de
investimentos e empresas no Estado, no
valor de R$55,9 bilhões. E, neste ano, já
atraiu, mesmo com todo o cenário de
retração econômica, mais de R$4 bilhões
em investimentos e perspectiva de
geração de mais de 2,3 mil empregos
diretos.
Veja a entrevista exclusiva para a
“Rede de Notícias do Sindijori MG”:

Rede de Notícias do Sindijori Governador, não é novidade que o
Estado de Minas Gerais vive uma de
suas piores crises financeiras, agora
muito agravada pela pandemia da
covid-19. O senhor conclamou os
demais poderes do Estado, Legislativo
e Judiciário, para compartilhar as
consequências nefastas do momento. O
que o levou a tanto?
Zema - A necessidade de compartilhar
a responsabilidade com todos os
Poderes em Minas Gerais me levou a
isso. Porque não é justo que apenas um
arque com as consequências desse
cenário caótico, que se deteriorou ainda
mais com a pandemia do coronavírus.
Nós vamos ter que achar uma forma de
dividir três pães para cinco pessoas,
porque hoje, do jeito que está, três
recebem e dois morrem de fome. Com
diálogo e a ajuda do Legislativo, do
Judiciário, Ministério Público e Tribunal
de Contas vamos encontrar uma forma
mais justa, repartindo igualmente o pão
entre as cinco pessoas. Vale lembrar que
só conseguimos fechar as contas do
Estado, em abril, devido ao recebimento
extraordinário de R$782 milhões de um
crédito do antigo Banco do Estado de
Minas Gerais (Bemge). E, neste mês,
conseguimos fechar as contas, inclusive
o repasse dos duodécimos e o
pagamento do 13º do restante do
funcionalismo, devido a um depósito
feito no dia 20 de maio, pela empresa
Vale, no valor de R$1 bilhão, referente a
indenizações pela tragédia de
Brumadinho.
RNS - O senhor não teme retaliações
por parte da Assembleia Legislativa,
do Tribunal de Justiça e,
principalmente, do Ministério Público,
decorrentes de sua atitude de chamálos à responsabilidade?
Zema - De maneira alguma. Os Poderes
em Minas Gerais estão alinhados para
atravessar esse momento de crise com o
objetivo de salvar vidas. No dia 21 de
maio, fizemos uma reunião no Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) com os representantes do
Legislativo, do Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas para
mostrar a complicada situação
financeira que já atravessávamos e que
piorou muito por causa da pandemia.
Posso afirmar que existe um alinhamento
concreto no nosso Estado.
RNS - A que o senhor reputa o fato
de até o presente momento o Palácio
do Governo não contar com base sólida
no parlamento estadual? É também em
razão de sua coragem de não lotear o
governo com os políticos e seus
indicados?
Zema - O partido pelo qual fui eleito, o

Novo, é muito recente na política.
Conseguimos, por exemplo, eleger três
deputados: o Bartô, o Guilherme da
Cunha e a Laura Serrano. O secretário
de Governo Igor Eto, também, tem feito
um ótimo trabalho na Assembleia e a
tendência é a de que esse
relacionamento fique melhor a cada dia.

RNS- Seus antecessores, do PT e do
PSDB, Fernando Pimentel, Antonio
Anastasia e Aécio Neves, dedicaram
seus governos a pilhar o Estado, inchar
a máquina pública e comprometer as
finanças públicas com dívidas e obras
faraônicas. Como pode ser resumido o
jeito NOVO de governar, discurso que
lhe deu vitória nas Eleições 2018?

RNS - O senhor é antes de tudo um
comerciante, um homem de negócios.
Como o senhor avalia o desprezo de
alguns de seus colegas governadores,
mas também de muitos prefeitos de
Minas Gerais, com a manutenção de
empregos e renda da população
determinando
fechamentos,
isolamentos e confinamentos com
objetivos exclusivamente políticos de
desestabilizar o Presidente Jair
Bolsonaro?

Zema - O jeito novo de governar é
com muito trabalho e é isso que estamos
fazendo. Neste momento, temos um
inimigo invisível a ser vencido, o
coronavírus, e precisamos que todos
estejam unidos contra ele.

Zema - Eu estou como governador de
um Estado que precisa muito do meu
trabalho, das soluções que a minha
gestão desenvolve e implementa. Não
cabe a mim criticar o governo federal,
outros governadores ou os prefeitos,
que têm autonomia para conduzir a
situação em suas regiões. Passamos por
um momento que pede união, sensatez,
serenidade e muito trabalho. Quem
quiser trabalhar por Minas Gerais e pelo
nosso povo, sempre será meu aliado.
Aqui, lançamos o programa Minas
Consciente, que proporciona ao prefeito
uma abertura segura e gradual das
atividades econômicas. Lembro aqui que
Minas é o segundo Estado com menor
letalidade por covid no país. Lamento
muito as mortes. Mas temos tomado
medidas eficazes, que nos proporcionam
o lançamento de protocolos sanitários
que vão orientar os prefeitos na decisão
de reabrir.

Zema - O Estado enfrenta a mais
severa crise fiscal da sua história. Temos
feitos todos os esforços possíveis para
conseguir pagar o funcionalismo. Eu
gostaria muito de dar aumento para os
professores e todas outras categorias.
Mas, infelizmente a realidade não
permite. Inclusive, em reunião com o
presidente Jair Bolsonaro, no dia 21 de
maio, foi acertado que ele sancionaria o
Projeto de Lei Complementar 149/2019,
em que congela por 18 meses o aumento
de salário dos servidores públicos. Os
fatos são esses: Minas está quebrada.
Temos que reestruturar o Estado.

RNS - Em geral, os ardorosos
defensores dos isolamentos completos
e confinamentos, além dos políticos
adversários do Presidente da
República, são os servidores públicos,
principalmente os do Judiciário,
Ministério Público e Defensoria
Pública. Seria isso justamente porque
têm seus salários garantidos e
estabilidade nos seus empregos?
Zema - Eu creio que, neste momento,
precisamos tomar todas as medidas para
preservar a vida humana. É necessário,
também, criarmos soluções para que a
crise financeira não afete tanto a vida
dos mineiros, porque sabemos que irá.
Por isso, criamos o programa Minas
Consciente, que analisa semanalmente
a evolução da doença nas 14
macrorregiões de Saúde de Minas e
orienta os municípios sobre a retomada
das atividades econômicas do jeito certo
e seguro. De forma responsável,
seguindo protocolos sanitários
desenvolvidos pela Secretaria de Estado

RNS - O senhor é cobrado pelos
servidores da Educação, que
reivindicam sempre melhorias nos
salários. Sobre este assunto o que tem
a dizer?

RNS- As universidades públicas de
todo país estão paralisadas. Mas,
alunos e até mesmo alguns professores
estão cobrando o retorno das aulas da
Universidade Estadual de Minas Gerais
(Uemg), instituição que tem vários
campi. Mesmo que em sistema EAD, o
que estes mais de 21 mil alunos podem
esperar?
Zema - Estamos fazendo o possível
para não prejudicar o ano letivo, seja
para o ensino fundamental, médio ou
superior. Criamos o Regime de Estudo
não Presencial nas escolas públicas de
Minas e o projeto tem tido boa
repercussão. Só no primeiro dia, mais
de 700 mil pessoas acompanharam a
teleaula. Já para a Uemg, as aulas ainda
estão suspensas, mas alunos,
professores e servidores estão
desenvolvendo diversas atividades.
RNS - Como várias cidades mineiras
ficam nas divisas com outros estados
onde a proliferação do coronavírus é
maior, como é o caso da Bahia, São
Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro,
o Estado não deveria dar uma atenção
especial, como barreiras, para dar mais
proteção à população?
Zema - Minas Gerais é um dos
Estados que agiu preventivamente para

o enfrentamento à covid-19. Compramos
equipamento de proteção individual
(EPI), construímos o Hospital de
Campanha mais barato do país,
investimos em mais 1047 respiradores,
totalizando 4654. Recuperamos, do
interior do Estado, para manutenção, 428
aparelhos e 85 já estão sendo enviados
para os locais de origem para o combate
ao coronavírus. Também estamos em
primeiro lugar no ranking de
transparência de informações da covid19. As medidas de isolamento social e
de distanciamento adotadas pelo Estado,
um dos primeiros do país a agir contra o
aumento do contágio da doença, fizeram
com que Minas Gerais apresentasse um
dos menores indicadores de letalidade
do país. O Estado apresenta a 2ª menor
taxa de óbitos por 100.000 habitantes,
considerando o país como um todo. Dia
22 de maio, por exemplo, a taxa de
ocupação de leitos no Estado é de quase
70%, sendo 7,28% para leitos de UTI
destinados a pacientes infectados.
Ainda trabalhamos preventivamente. E
temos ainda o Hospital de Campanha
com 768 leitos (740 de enfermaria e 28 de
estabilização). Também fizemos uma
parceria com o Mater Dei Betim para mais
58 vagas de UTI. O que tivermos de fazer
para o enfrentamento a essa doença, não
mediremos esforços.
RNS - Com o pagamento do 13º
sendo liberado com seis meses de
atraso, como o governo está se
planejando para pagar as dívidas mais
recentes?
Zema - Temos recursos para receber
do governo federal, mas são
insuficientes para cobrir o rombo que
teremos que, só neste mês, deve chegar
a R$2 bilhões. Os recursos da União
devem ser depositados em quatro
parcelas: junho, julho, agosto e
setembro, no valor de R$748 milhões
cada. Os valores ainda não têm data
certa para chegar aos nossos cofres.
Algumas ações como o acordo fechado
com os Poderes, referente ao repasse
dos duodécimos, já é uma medida
bastante positiva. A nossa expectativa
é, gradualmente, retomar a economia de
forma consciente e responsável em
todas as regiões de Minas Gerais. Dessa
forma, vamos conseguir diminuir os
efeitos dessa crise, porque vai passar. É
importante falar também que antes dessa
pandemia o servidor já tinha previsão
de data para recebimento do salário, ao
contrário do que acontecia na gestão
anterior. Contamos com o apoio da
Assembleia de Minas para aprovar a
Reforma da Previdência de Minas, que é
de extrema importância para o ajuste
fiscal. Para se ter ideia da gravidade da
crise que passamos, entre os anos 2014
e 2018, as despesas cresceram 36,4% e
as receitas, 25,1%.
RNS - Minas conseguiu comprar
respiradores por um preço baixo em
comparação aos outros estados. Existe
previsão de novos investimentos em
equipamentos importantes para o
enfrentamento da covid-19?
Zema - Realmente. Conseguimos
comprar 1.047 respiradores por um preço
médio bem abaixo do obtido por outros
estados. E vale lembrar que não
gastamos nem um centavo para comprálos. Pedimos à Justiça que as empresas
Samarco e Vale arcassem com a despesa.
Com autorização judicial, conseguimos
efetivar a compra. Por isso, Minas tem
caminhado bem no enfrentamento à
covid. Gostaria de ressaltar que nosso
esforço soma-se a compreensão dos
mineiros. Vamos ter paciência. Dias
melhores virão.

