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Programa Social de Habitação Popular
vai atuar em várias frentes para reduzir o
déficit habitacional em Borda da Mata
Mulher é vítima
de Estelionato
após emitir
2ª via de
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Internet em
Borda da Mata
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Atenção Clientes da Gráfica e do Jornal Tribuna
Popular: No mês de dezembro, só há uma edição
do jornal no dia 12/12 e a Gráfica fecha para
férias coletivas no dia 13/12. Portanto, parceiros
amigos, façam seus pedidos com antecedência.
Muito Obrigado!!!
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Programa Social de Habitação
Popular vai atuar em várias frentes
para reduzir o déficit habitacional
em Borda da Mata

O prefeito André Marques sancionou
no dia 04 de novembro, a lei que cria o
Programa Social de Habitação Popular.
Enviado à Câmara por meio de projeto
de lei, a proposta foi aprovada em dois
turnos por unanimidade. No dia útil
seguinte à votação final, a lei foi
sancionada.
O
programa
consiste
na
desapropriação de diversas áreas
institucionais do município, que estavam
em desuso, para doar a famílias carentes,
permitindo que elas tenham um espaço
para construir suas casas próprias.
Ao todo, serão desafetadas seis áreas
hoje pertencentes ao município. Situadas
em diferentes regiões da cidade, elas
totalizam cerca de 10,5 mil metros
quadrados, que serão desmembrados
nos 57 lotes a serem doados.
Programa vai atuar em três frentes
A doação de lotes é a primeira etapa
do programa e apenas uma de suas três
frentes de atuação, que são as seguintes:
- Análise de novas áreas institucionais
em desuso para doação de mais terrenos
para famílias carentes.
- O apoio a projetos imobiliário do
programa Minha Casa, Minha Vida
desenvolvidos pela iniciativa privada no
município, que também deverão
beneficiar dezenas de famílias.
- A regularização fundiária: que vai dar
a escritura de imóveis com pendências
para cerca de 200 famílias carentes.
Doação de lotes
O programa de doação de lotes se
destina aos grupos familiares que ainda
não possuem casa própria, logo os
candidatos ao benefício não poderão
possuir imóveis em seu nome ou no
nome do cônjuge. A seleção será feita
por meio de edital público, com processo
conduzido pelo Departamento de
Desenvolvimento Social, que utilizará

como norte critérios de vulnerabilidade,
ou seja: a real necessidade das famílias
que pleitearem o benefício.
Construção do imóvel
Para construir o imóvel, o beneficiário
poderá utilizar recursos próprios,
financiamento ou de programas sociais.
No caso do financiamento, a área
recebida do município poderá ser dada
como garantia.
Outro incentivo dado pela Prefeitura
é a disponibilização de uma planta
padrão de imóvel para baratear o custo
da construção. Os beneficiários que
quiserem utilizá-la, poderão fazê-lo sem
custos.
O prefeito André Marques lembra que
este é o primeiro programa de habitação
de interesse social desenvolvido pelo
município em mais de uma década: “É
importante dizer que este é o primeiro
programa habitacional da cidade em 12
anos. E estamos fazendo mesmo sem
ter a possibilidade de apoio do
governo federal, que em gestões
anteriores firmou tantos convênios
com municípios para o ‘Minha Casa,
Minha Vida’, por exemplo”, avalia.
Apesar de não contar com a ajuda
do governo federal, o município tem
o dever de buscar uma solução para
o déficit habitacional, ressalta o
gestor. “Talvez as administrações
anteriores não tenham aproveitado os
melhores momentos do ‘Minha Casa,
Minha Vida’, mas nós não
poderíamos ficar parados só por que
essa porta se fechou, mesmo sem esse
apoio, estamos viabilizando um
programa que trata de um esforço
contínuo de reduzir o déficit
habitacional do município e permitir
que todas as famílias de Borda da
Mata tenham condições para ter uma
moradia digna”, conclui.

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.

Prefeito de Borda da Mata acompanha instalação de
luminárias de Led no Terminal Rodoviário e vias da cidade
O Prefeito André Marques
acompanhou ao longo doa dia 11 de
novembro, a instalação de luminárias de
LED no terminal rodoviário e vias de
Borda da Mata. A ação integra a nova
fase do projeto de modernização da
iluminação do município. Nesta etapa, a
iluminação de LED vai abranger mais seis
pontos da cidade, com investimento de
R$ 540 mil.
O sistema de LED chegará à Avenida
João Olívio Megale, à Praça Monsenhor

Pedro Cintra, no trecho acima da
Basílica, seguindo até o cemitério, ao
terminal rodoviário, e Avenida Alvarina
Pereira Cintra.
A administração municipal iniciou o
plano de modernização da iluminação
urbana ainda em 2018, quando houve a
substituição da iluminação de lâmpadas
das praças centrais e uma série de vias
que ainda não eram iluminadas.
A iluminação LED é mais eficiente pois
ilumina mais, consumindo menos

energia. A médio e longo prazo, o baixo
consumo e a durabilidade da lâmpada
gera economia para os cofres públicos.
“Estamos acompanhando essa nova
etapa do trabalho de instalação da
iluminação LED, que é mais um
investimento para benefício da população
conquistado mesmo em meio à crise. A
iluminação vai trazer mais segurança,
conforto para os moradores e, ainda,
economia para os cofres públicos”, avalia
o prefeito André Marques.

Colocação de iluminação de LED na cidade

Cidadania: desenvolvimento social faz
campanha contra esmola em Borda da Mata
Placas espalhadas pela cidade orientam moradores a encaminhar
pessoas em situação de rua para o CRAS Sebastiana Marques
O Departamento de Desenvolvimento
Social da Prefeitura de Borda da Mata
deu início em novembro à campanha
‘Não dê esmola, dê cidadania”. O
propósito da iniciativa é orientar os
moradores a encaminhar pessoas em
situação de rua para os serviços de
assistência social do município ao invés
de dar esmola, atitude que pode servir
de incentivo para a permanência dessas
pessoas no relento das ruas.
Para dar visibilidade à campanha,
foram instaladas cerca de 30 placas em
diversas localidades. Elas trazem o
slogan da campanha, seguido do
endereço do CRAS Sebastiana Marques
e seu telefone de contato. O órgão
público é o responsável por assistir
pessoas em estado de vulnerabilidade
social.
O diretor do Departamento Municipal
de Desenvolvimento Social explica que
é o órgão público o responsável por
acolher as pessoas em situação de rua e
só ele dispõe dos meios e dos
profissionais para o trabalho.
“Nós sabemos que as pessoas agem
de boa fé, mas a esmola só ajuda a
perpetuar a condição daquela pessoa.
Por isso pedimos a todos: encontrou
uma pessoa em situação de rua? Não dê
esmola, dê cidadania, encaminhando ela
para o CRAS. Aqui temos os
profissionais e as condições necessárias
para acolhê-la da melhor maneira, com

alimentação, roupas e inclusão nos
programas sociais profissionalizantes e
de renda”, explica o diretor.
O comandante da Polícia Militar de
Borda da Mata conta que tem chegado
aos policiais reclamações sobre
abordagens intimadatórias. Ele coloca a
PM à disposição dos moradores e
também orienta sobre o encaminhamento
para os órgãos de assistência social.
“A PM tem recebido algumas
reclamações sobre moradores de rua que
acabam abordando as pessoas de
maneira intimidatória, causando uma
certa sensação de insegurança. A
recomendação que nós fazemos é para
que evite dar esmolas, porque, apesar

da pessoa achar que está ajudando ela
também pode estar ajudando a
sustentar um vício; e existe o serviço
de assistência social da Prefeitura
responsável por acolher e dar o devido
encaminhamento para essas pessoas”,
avalia o comandante.
O policial lembra que, como, na
maioria das vezes, se trata de pessoas
desconhecidas não dá para saber sua
real intenção. “Podem ser pessoas de
boa índole ou não. Em caso de suspeita,
de sensação de insegurança ou alguma
abordagem intimidatória, a Polícia
Militar está à disposição”, informa. A
PM de Borda da Mata pode ser
contatada pelo 190 ou pelo (35) 9 98291493.

GRÁFICA TRIBUNA POPULAR - WhatsApp - 9-9910-8233

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA

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
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Atenção produtor de Morango
de Bom Repouso

Retire a embalagem no Departamento de Turismo e faça sua inscrição
para concorrer ao melhor morango do Município no Festival que se será
realizado no Festeja Bom Repouso 2019
1º lugar: 2000,00;
2º lugar: 1000,00;
3º lugar : 500,00.

Departamento de Esportes de Bom Repouso proporciona
viagem a Sede do Time do Corinthians em São Paulo
No dia 16 de novembro, o
Departamento de Esportes e Turismo de
Bom Repouso proporcionou uma
viagem para atletas do município ao time
do Corinthians em São Paulo, onde
puderam visitar a sede do Clube,
conhecer o time de futebol feminino e
realizar sonhos. De acordo com a
responsável pelo Departamento, “ver na
carinha de cada um a satisfação de
conhecer profissionais e um clube tão
belo, isso sim vale a pena, aos pais que
nos acompanharam e aos nossos
jogadores e jogadoras, quando fazemos
o que gostamos tudo se torna mais fácil”
e diz e brinca “lembrando que bebi a
água da Mina, mas sigo firme sãopaulina. Até breve! Logo vamos de
novo,” conclui.

Peregrinos jovens de Senador Amaral
e do “Caminhos das Graças” visitam
Bom Repouso no feriado da
Proclamação da República
No dia 16 de novembro, os
peregrinos do Grupo de Jovens de
Senador Amaral estiveram visitando a
imagem de Nossa Senhora das Graças
em Bom Repouso e também no mesmo
dia, passaram pelo local os peregrinos
“Caminhos das Graças”. “Que Nossa
Senhora das Graças abençoe a todos”,

diz Talita Bertolacini do Departamento
Municipal de Turismo e acrescenta
“com 20 metros de altura, a imagem
gigantesca de Nossa Senhora das
Graças fica no nosso município. Este
lugar abençoado convida você para
momentos de muitas graças e
orações.”

Visita ao
Corinthians

Baile Flash Black em Bom Repouso
Peregrinos de Senador Amaral

No dia 16 de novembro, aconteceu no
Clube Literário da cidade o baile do flash
black que foi feito em prol do Abrigo
Pets Bom Repouso. Foi uma noite muita
movimentada com muita diversão. Os
organizadores agradecem a presença de
todos e esperam que nos próximos anos,
possam repetir o mesmo sucesso deste
ano.

Baile em prol do
Abrigo Pets Bom
Repouso
Peregrinos do “Caminhos das Graças”

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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Prefeitura de Borda da Mata reativa segundo Poço Artesiano no Cervo
A ampliação dos pontos de captação de água é parte do
esforço da prefeitura para fazer frente à redução do fluxo
de água que vem das nascentes. A queda de volume
dessas fontes foi de mais de 50% nos últimos meses

Foi reativado no dia 05 de novembro,
mais um poço artesiano no distrito do
Cervo. Com ele, a região passa contar
com quatro pontos de captação de água,
dois de nascentes e dois de poços
artesianos, ambos reativados pela
Prefeitura de Borda da Mata nas últimas
semanas. Um deles estava desativado
há mais de cinco anos.
A ampliação dos pontos de captação
de água é parte do esforço da prefeitura
para fazer frente à redução do fluxo de
água que vem das nascentes. A queda
de volume dessas fontes foi de mais de
50% nos últimos meses.
O prefeito André Marques comemorou
a reativação do poço, mas lembrou aos
moradores do distrito a importância de
usar a água com bom senso. “Foi feito o
trabalho e o investimento para reativar
os poços artesianos. Agora, o distrito

está bem abastecido, mas é
importante termos em mente que a
água é um recurso fundamental, que
está cada vez mais escasso. Se
utilizarmos com racionalidade e
evitarmos o desperdício podemos
garantir que esse bem não nos falte.
É preciso termos essa consciência”,
conclui.
O vereador e presidente da Câmara,
Benedito Mira, o Marruco, ressaltou
a importância da ativação dos novos
pontos de captação de água, mas
também pediu a colaboração dos
moradores. “Não fossem esses poços
artesianos, o abastecimento de água
ficaria bastante prejudicado. A
redução dos volumes que vêm da
nascente é muito preocupante. Mais
do que nunca precisamos usar a água
com muita consciência”, avaliou.

Cras de Borda da Mata dá
início a atendimentos nos
Distritos do Cervo e Sertãozinho
As
políticas
públicas
de
desenvolvimento
social estão mais
próximas
dos
moradores dos
distritos do Cervo e
Sertãozinho. Uma
vez ao mês as
equipes do CRAS
Sebastiana
Marques vão se
deslocar até a
população das
duas localidades para levar serviços, atividades e orientações.
O trabalho diferenciado nos distritos começou nos dias 29 e 30 de outubro, no
distrito do Cervo. A força-tarefa do centro de referência iniciou a ação com o envio
de um assistente social, que fez oito atendimentos e duas visitas.
No dia seguinte, foi a vez dos representantes do CRAS, Marcela Machado e Léo
Guimarães, se reunirem com cerca de 37 pessoas para uma palestra sobre os direitos
e auxílios previstos nos programas de assistência social do poder público, além de
detalhar para os moradores os serviços oferecidos e os objetivos do CRAS.
“Um dos nossos grandes desafios é deixar as pessoas cientes dos seus direitos
e como elas podem recorrer aos serviços oferecidos pelo poder público para amparálos e também para ajudá-los a ter acesso a novas oportunidades de trabalho e de
perspectiva de vida especialmente para aquelas pessoas que estão em situação de
vulnerabilidade social”, explica Marcela Machado. A coordenadora do CRAS conta
que ficou impressionada com a grande participação dos moradores do distrito do
Cervo.
Sertãozinho
A próxima parada da equipe do CRAS será nos dias 3 e 4 de dezembro, no distrito
do Sertãozinho,
que
receberá
programação
idêntica
à
realizada
no
C e r v o :
atendimentos,
visitas
e
palestras.

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

Atenção Clientes da Gráfica e do Jornal
Tribuna Popular: No mês de dezembro, só
há uma edição do jornal no dia 12/12 e a
Gráfica fecha para férias coletivas no
dia 13/12. Portanto, parceiros amigos,
façam seus pedidos com antecedência.
Muito Obrigado!!!
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Importante - Grupo no WhatsApp – Tribuna Popular
O jornal Tribuna Popular possui um Grupo de WhatsApp denominado
“Edição Tribuna Popular”, em que a cada 15 dias quando a edição é
distribuída, no grupo é publicado a versão da edição impressa em PDF,
onde os membros podem visualizar o jornal, inclusive com a 1ª Página
colorida. Neste grupo, não é aceito a publicação de mais nada a não ser
a edição do Tribuna Popular. É somente para leitura mesmo do jornal. As
pessoas que quiserem receber as notícias no conforto de seus celulares,
basta solicitar através do número

Polícia Militar de Tocos do
Moji realiza Semana do
Trânsito nas Escolas Municipais

(35) 9 9812 -9424.

Muito obrigado!

De 18 a 25 de setembro, aconteceu a
“Semana do Trânsito” em todas as
escolas Municipais de Tocos do Moji.
Em parceria com o Departamento
Municipal de Educação, a Polícia Militar
realizou diversas atividades nas escolas.
Com o tema: “No trânsito, o sentido é
a VIDA”, o Sargento PM, Rafael A. R.
Santos, realizou várias palestras com
todos os alunos da Rede Municipal de
Educação, da Educação Infantil ao 9º

ano, todos participaram com muito
entusiasmo e empolgação.
O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji, agradece
ao apoio da Polícia Militar, em especial
ao Sargento Deyvid Roges Vieira e ao
Sargento Rafael Santos, pela parceria e
comprometimento com a Educação em
Tocos do Moji.
Equipe Departamento
Municipal de Educação.

Pregão na contramão do consenso
Em 17 de setembro passado, a Câmara
dos Deputados concluiu uma longa e
árdua tarefa, resultado de inúmeros e
amplos debates, para alcançar um
consenso entre os mais diversos setores
representativos da economia e da
sociedade, no texto que versa sobre a
Nova Lei de Licitações, o PL 1.292/95.
Um dos aspectos mais focados
durante os trabalhos de tramitação do
projeto refere-se à busca de proposições
para a melhoria dos processos de
implantação de empreendimentos
públicos.
O texto aprovado pelo plenário indica
que houve consenso quanto à
necessidade de aprimoramento da
qualidade dos projetos, documentos
indispensáveis para a viabilização dos
empreendimentos, e que têm sido
responsabilizados por grande parte dos
insucessos representados pelos milhares
de obras públicas paralisadas, pelos
empreendimentos entregues com
qualidade aquém da desejada ou por
preços acima dos contratados ou ainda
em prazo muito além dos esperados.
Também houve entendimento quanto à
necessidade de melhoria da supervisão,
da fiscalização e do controle da
qualidade das obras, para evitar desvios
indesejados, de qualquer ordem, durante
a implantação dos empreendimentos.
Como
resultado
destes
entendimentos, diversas medidas foram
incorporadas no PL 1.292/95, e uma das
que obteve maior convergência,
refletidas nas inúmeras manifestações de
apoio, foi a solução de banir o pregão
nas contratações de serviços técnicos
especializados
de
natureza
predominantemente intelectual –
estudos, projetos, gerenciamento,
supervisão, fiscalização e controle
tecnológico
das
obras.
Indubitavelmente uma excelente
contribuição para reverter o dramático
quadro de desvios e desperdícios de
recursos públicos e se sustenta por uma
lógica bastante simples: é fundamental
contratar com base em aspectos técnicos
e de qualidade e não simplesmente pelo
menor preço.
No entanto, a despeito de todo o
trabalho realizado pelos congressistas,
o governo federal publicou no dia 20 de
setembro de 2019, apenas três dias após
a conclusão da tramitação do PL na
Câmara, o Decreto nº 10.024,
regulamentando a licitação na
modalidade pregão, e incluindo a
permissão para contratação de serviços
“comuns” de engenharia. Destaque para
a palavra “comuns” porque o decreto
não estipula de forma precisa o que é
comum. Esta decisão fica a cargo de cada
gestor público que conduz licitações.
Se hoje em dia, enquanto a legislação

vigente permite a adoção do pregão
apenas para a contratação de serviços
comuns, sem mencionar serviços de
engenharia, cerca de 50% das licitações
para contratação de projetos,
supervisão, fiscalização e controle
tecnológico das obras são realizadas por
pregão. Com o decreto presidencial, a
tendência será de um incremento
vertiginoso do uso desta modalidade, e
o resultado, provavelmente, será o
aumento
do
número
de
empreendimentos públicos parados, ou
com atraso na entrega ou com aditivo
de valores.
O decreto contraria a lógica embasada
nas opiniões expressas pela quase
totalidade das entidades, associações,
conselhos e órgãos de classe da
Arquitetura e Engenharia.
Empreendimentos de qualidade
começam com a correta contratação dos
estudos e projetos. A contratação com
base no menor preço não permite a
avaliação técnica dos licitantes, o seu
conhecimento específico sobre o objeto
da contratação e a qualidade do produto
que será entregue.
A licitação por pregão traz ainda um
perverso jogo em que, para vencer o
certame, muitos licitantes vão abaixando
seus preços de forma irresponsável e
acabam sendo contratados por um valor
incompatível com o porte e a
complexidade do escopo da contratação.
Posteriormente, quando não abandonam
a contratação, reduzem drasticamente a
qualidade do trabalho a ser entregue.
No Pregão, a cada lance, certamente
corresponderá uma redução da
qualidade do produto que será entregue.
A licitação por Pregão possibilita
também
que
aventureiros
inescrupulosos vençam o certame
através da oferta de preços aviltantes e,
posteriormente, remunerados por
terceiros, produzam produtos de acordo
com a encomenda do seu patrocinador,
em detrimento do interesse da
coletividade.
A contratação de serviços técnicos
especializados de arquitetura e
engenharia com base apenas no preço
traz alto risco para a qualidade do
empreendimento, comprometendo a
segurança e a execução do objeto
contratado.
Pregão é a modalidade perfeita para
contratação de arquitetura e engenharia
de má qualidade, e pelo menor preço.
Desta forma, nunca conseguiremos
reduzir a enorme demanda por
infraestrutura e equipamentos públicos
existente em nosso país.
(*) Carlos Mingione é engenheiro e
presidente do Sinaenco (Sindicato
Nacional das Empresas de Arquitetura
e Engenharia Consultiva).
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Equipe Estratégia Saúde da Família de Tocos
do Moji realiza “Programa Saúde na Escola”

Homem é preso com Crack no
bairro Nossa Senhora de
Fátima em Borda da Mata

Diante a grande incidência e inúmeras denúncias acerca de uso e venda de
entorpecentes no bairro Nossa Senhora de Fátima, a guarnição realizou operação
batida policial e em determinado momento, avistou um indivíduo em atitude suspeita.
Ao ser abordado, S.C.L.M, 47 anos, trazia consigo 05 unidades de pedras análogas
à crack, sendo apreendido em flagrante delito, por uso e consumo de drogas. Foi
conduzido ao Quartel de Borda da Mata e foram tomadas as providências cabíveis.

Polícia Militar apreende arma de
fogo sem registro no bairro
Descalvado em Borda da Mata

A Polícia Militar de Borda da Mata em patrulhamento preventivo pelo Bairro
Descalvado, recebeu a informação de que um morador estaria com posse irregular
de arma de fogo e gostaria de realizar a entrega voluntária. Após diálogo com a
equipe, o morador entregou voluntariamente 01 espingarda calibre 28 e 05 munições
do mesmo calibre. Os materiais arrecadados foram encaminhados à Delegacia de
Polícia Civil para as providências cabíveis.

Mulher é vítima de Estelionato após
emitir 2ª via de identidade pela
Internet em Borda da Mata

Compareceu ao Quartel de Borda da Mata uma mulher informando que acessou
um site que aparentava ser a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) para emitir
2ª via de carteira de identidade. Disse que inseriu neste site alguns dados pessoais
e posteriormente, foi gerado um boleto bancário, o qual efetuou o pagamento. Que
dias após, procurou a referida agência e foi informada que não havia atendimento
agendado, demonstrando a possível fraude. O registro foi encaminhado
eletronicamente à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências
cabíveis.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA
POLÍCIA MILITAR EM BORDA DA MATA:

190 ou 35-99829-1493

A Estratégia Saúde da Família de Tocos do Moji em parceria com o Departamento Municipal de Educação realiza o Programa
Saúde na Escola, abordando vários temas.
Neste mês foi realizada, a verificação do cartão de vacina das crianças e adolescentes, trabalhou também os seguintes temas:
Higiene Corporal, Prevenção de Álcool e Drogas.
O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e
atenção à saúde.
Equipe Estratégia Saúde da Família.

GRÁFICA TRIBUNA
POPULAR- WhatsApp
9-9910-8233

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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Programa de Prótese Dentária tem início em Senador José Bento
No dia 13 de novembro, a Secretaria
de Saúde de Senador José Bento deu
início no Programa referente ao
Laboratório de Prótese Dentária ( LRPD)
no município.
Dez pessoas fizeram a Moldagem das
Próteses que foram encaminhados ao
laboratório de Prótese Dentária de
Cambuí.
Com esse Programa centenas de
munícipes serão beneficiados com
Prótese Dentárias novas e terão sua auto
estima renovada e melhor qualidade de
vida.
“Agradecemos ao laboratório de
Prótese Dentária Gonçalves Dias de
Cambuí nas pessoas dos Protéticos
Elson e Ligiane. E as Profissionais da
UBS a Doutora Larissa Pimenta
(Dentista) e a Auxiliar de
Dentista Alessandra Morais Silva”, diz
o Secretário de Saúde, Natan Souza
Recado Importante:
Pacientes que necessitam de Prótese
Dentária deixar seus nomes com as
agentes de ESF para marcar uma primeira
avaliação. E assim ser contemplados. “O
bom da vida é viver bem, Estar bem,
Querer bem”, finaliza Natan Souza que
agradece o fundamental apoio do
Prefeito Fernando Fernandes.

Início do
Programa de
Prótese
Dentária

Novembro Azul em Senador José Bento
Agora foi a vez dos Homens
A Secretaria de Saúde de
Senador José Bento fez
eventos em relação ao
Novembro Azul. Foi
realizado o dia D do PSA
TOTAL E LIVRE que foi
GRATUITO no dia 22/11/
2019 das 7h às 11h na UBS
com equipe do Laboratório
Méthodos.
E também teve Palestra
com o Urologista Dr. Romar
no dia 28/11/2019 às 13h30,
falando sobre prevenção e
cuidados sobre o Câncer de
Próstata. “Todo mundo junto
pela saúde do homem” diz
Natan Souza, Secretário
Municipal de Saúde.

Famílias atendidas pelo CRAS
de Borda da Mata recebem
presentes de Natal

O Natal já chegou no Cras Sebastiana
Marques em Borda da Mata! Cerca de
100 presentes já estão embrulhados e
começaram a ser distribuídos para as
famílias que passam por atendimento,
participam dos grupos e procuram o
Centro de Referência para buscar
informações sócias assistenciais.

A coordenadora do Cras, Marcela
Machado, conta que os brinquedos
foram arrecadados ao longo do ano
“tem brinquedos, utensílios, doces. São
presentes singelos, mas que tem o
intuito de tornar o Natal das crianças e
das famílias que acompanhamos mais
feliz”.
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Pais e responsáveis não precisarão ficar na fila para matricular filhos em Borda da Mata
Informação do Departamento Municipal de Educação vale especialmente para quem vai matricular os filhos no 6º ano. Esse público
costuma virar a noite para garantir vaga, o que não é necessário já que há vagas suficientes para todos os estudantes da cidade
No dia 18 de novembro começou o
período para matrículas na rede
municipal de educação de Borda da
Mata. Para evitar transtornos, o
Departamento Municipal de Educação e
Cultura, Esporte e Lazer informa que não
haverá necessidade de pais e
responsáveis amanhecerem em filas para
garantir a matrícula, pois há vagas
suficientes para todos os anos e o prazo
para fazer o cadastramento segue até 29
de novembro.
O recado vale especialmente para
quem vai matricular os filhos no 6º ano.
Esse público costuma virar a noite para
garantir a vaga. Esta atitude não é
necessária, explica a diretora do
Departamento Municipal de Educação,
Maria Leonice. “Há vagas suficientes
para todos os alunos que vão ingressar
no 6º ano. Eles serão atendidos pela
Escola Municipal Benedita Braga Cobra
e Escola Estadual Lauro Afonso Megale,
sempre seguindo o zoneamento”, afirma.
Onde e como matricular seu filho para
o ano letivo de 2020 na rede municipal
O período para matricular os
estudantes na rede municipal de ensino
no ano letivo de 2020 começou 18 de

novembro e segue até 29 de novembro.
Os pais e responsáveis devem se dirigir
à secretaria da escola de seu
zoneamento, ou seja, a escola
responsável por atender a região onde a
família reside.
A relação das escolas, com suas
respectivas áreas de zoneamento, será
afixada em todas as unidades de ensino
(confira também ao final desta notícia).
No ato da matrícula, o responsável deve
apresentar cópias dos seguintes
documentos:
1.
Certidão de nascimento do
aluno;
2.
CPF do aluno;
3.
Cartão do SUS do aluno;
4.
RG do responsável;
5.
1 foto 3X4 do aluno;
6.
Conta de luz atualizada (se o
imóvel for alugado, apresentar cópia do
contrato de locação);
7.
Declaração de transferência se
oriundo de outra escola.
Confira o zoneamento por escola:
E.M. Antônio Marques da Silva
Bairros: Santa Cruz; Santa Edwiges;
São Benedito.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

rir
nfe e!
o
c
ha
dad
Ven quali
sa
nos

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.

E.M. Benedita Braga Cobra
Bairros: Centro; Santa Terezinha; São
Francisco; Nova Borda.
E.M. Professora Diva Ribeiro dos
Santos
Bairros: Santa Rita; Santa Terezinha;
Nova Borda; São Francisco; Centro.
Bairros rurais (Exceto Palma; Açude e
Mascate)
E.M. Francisco de Souza Costa
Bairros: Nossa Senhora de Fátima;
Santo Antônio, São Judas; Nossa
Senhora Aparecida; Amoreiras; Nova
Borda; Palma; Açude; Mascate.
CEMEI Professora Ana Maria Cabral
dos Santos
Bairro São Judas
CEMEI Professora Maria das Graças
Sousa
Bairros: São Francisco; Nova Borda;
Centro.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 06/2019
“Dá nome de Alameda 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 “Alameda
Juscelino Kubitscheck” o trecho que
inicia na Rua Francisco Marques da
Costa, passa em frente à Escola Diva
Ribeiro dos Santos e termina no Bairro
Santa Rita.
Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 15 de março de 2019.

Proposição de Lei nº 11/2019
“Altera o vencimento base dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Combates às Endemias, para adequar ao piso salarial fixado pela Lei Federal nº.
13.708, de 14 de agosto de 2018”.
O Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o vencimento base dos Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combates às Endemias, para adequar o piso salarial fixado pela Lei
Federal nº 13.708 de 14 de agosto de 2018, conforme tabela constante no Anexo I,
parte integrante da presente Lei.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações
próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na
data de sua publicação.
Borda da Mata, 15 de março de 2019.

Proposição de Lei nº 10/2019
“Altera o Anexo IV da Lei Municipal 1610/2010, para adequar o piso salarial do
magistério e dá outras providências.”
O Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o vencimento base do Professor de Ensino Fundamental I,
adequando-o ao piso nacional da categoria fixado pela Portaria Interministerial nº.
6, de 26 de dezembro de 2018, conforme tabela constante no Anexo I, parte integrante
da presente Lei.
Art. 2º Fica autorizado pagamento retroativo a 1º de janeiro de 2019.
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações
próprias do orçamento vigente.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entre em vigor na data de
sua publicação.
Borda da Mata, 15 de março de 2019.

Proposição de Lei nº 07/2019
“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
Honório Borges” a Rua que se inicia na
Avenida João Olivo Megale, no Bairro
Nova Borda, passa em frente ao Campo
do Buracão e termina na Rua Maria José
Coutinho.
Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 15 de março de 2019.

Proposição de Lei nº 12/2019
“Cria e denomina, no âmbito do
Município de Borda da Mata/MG, Centro
de Educação Infantil, com a respectiva
localização”.
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 Fica criado o Centro Municipal
de Educação Infantil – CMEI, localizado
na Rua Eduardo Amaral, s/n., Bairro São
Francisco, neste Município, que passa
a denominar-se Centro Municipal de
Educação Infantil – “CMEI Professora
Maria das Graças Sousa”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario, em especial a
Lei Municipal nº. 1.943/2016.
Borda da Mata, 15 de março de 2019.

Proposição de Lei nº 17/2019
“Altera tabela de vencimentos prevista no Anexo V, da Lei Municipal n. 1609/2010, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos
Municipais de Borda da Mata/MG”.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os poderes que lhe foram conferidos pela
Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º Altera a tabela de vencimento dos servidores públicos municipais cadastrados nos níveis de vencimento VE I, passando a vigorar conforme Anexo I da presente
Lei.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente
Lei correrão por conta de dotações próprias
do orçamento vigente.
Art. 3º Revogam-se as disposições
contrárias, entrando esta Lei em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
1º de janeiro de 2019.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, em 22 de fevereiro
de 2019.
Borda da Mata, 15 de março de 2019.
Benedito Delfino de Mira
Presidente
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Manhã Cultural em Tocos do Moji tem acontecido
mensalmente e o evento tem chamado à atenção na região

No dia 17 de novembro tivemos mais
uma Manhã Cultural em Tocos do Moji.
Para nossa alegria o evento está
crescendo e se firmando, mostrando que
as pessoas apreciam uma boa música,
comida e arte!
Esta iniciativa da Casa de cultura,
músicos e artesãos acontece uma vez
por mês e pretende continuar expondo
e incentivando os talentos do município,

trazendo entretenimento à população.
Na parte musical, tivemos uma linda
roda de viola com integrantes da
Orquestra de Viola Raízes e Tiago
Almeida. A orquestra é sucesso
garantido, sempre envolvendo o público
presente que dessa vez quis até
participar em algumas músicas!
Na gastronomia, além das tradicionais
e deliciosas broas e rosquinhas, tivemos

caldo de cana, rapadura, pé de moleque
e gelinho gourmet. Também tivemos
novidade, uma degustação de massa
com molho ragu de linguiça feita pelo
estudante de gastronomia João Gabriel
e foi um sucesso!
No artesanato, trabalhos dos nossos
queridos artesãos como ateliê
@fatimapapel, o Sr. Zé que sempre faz o
maior sucesso com suas facas artesanais

e o Sr. Afonso com suas lindas peças
feitas com galhos e madeiras.
Tivemos também a participação de
artesãos que admiram nosso evento e
vieram conhecer nossa cidade! Foram
eles: @kraftartesanato e @artesdalu de
Santa Rita, @perolasdeluz de Pouso
Alegre, @ateliemalupersonalizados de
Borda da Mata e @ateliemarciabordados
e @tatibytati de São Paulo que trouxeram

muita coisa bonita para o nosso evento!
Os peregrinos que passavam pela
cidade, fazendo o Caminho da fé, pararam
para assistir.
Ficamos muito felizes e agradecemos a
todos que participaram e prestigiaram!
Teremos mais uma edição em dezembro
e pretendemos melhorar ainda mais no
próximo ano!
Texto e fotos: Fátima

Circuito Rota do Morango de MTB de Bom Repouso reúne atletas de diversas localidades
O Circuito rota do morango de MTB foi um evento realizado por Gilmar e Waldeci, com apoio da
Prefeitura de Bom Repouso, no dia 17 de novembro.
O local de largada foi no poliesportivo. A entrega de kits foi sábado e no domingo de manhã.
O circuito foi realizado pelas estradas rurais do município. Puderam participar atletas profissionais e
amadores.
O Circuito rota do morango teve largada por volta das 9h. O percurso da prova passou por várias
estradas de terra e trilhas com trânsito normal de carro, coube ao atleta sempre andar na sua mão para
evitar acidentes. O trajeto foi marcado com cal e placas para não haver erro durante o trajeto. Houve
também vários pontos de hidratação.
Uma ambulância esteve auxiliando a organização. Era proibido jogar lixo durante o percurso. O trajeto
da geral foi 40 km com altimetria de 1200m e o de turismo 22 km com 700m de altimetria. Participaram
atletas de várias categorias em motos e bicicletas e o evento foi um sucesso, com atletas de várias
cidades da região e até de outros Estados.

