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Ponte sobre o Córrego do Barreiro na rodovia Borda da Mata/Tocos do Moji
começa a ser arrumada pelo Departamento de Estradas de Rodagem(DER/MG)
Placas com identificação do município de Senador
José Bento como integrante do Circuito Serras Verdes
do Sul de Minas foram instaladas no dia 08 de abril

Prefeito Nidão agradece Deputado Tito Torres
pelo emprenho para conseguir a reforma
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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata
Atualizado dia -23/04
Doses recebidas - 5.895
1ª dose aplicada - 3.466
2ª dose apliacada -1.998

Bom Repouso
Atualizado dia - 23/04
Doses recebidas - 2.241
1ª dose aplicada - 1.397
2ª dose apliacada - 561

Tocos do Moji
Atualizado dia - 23/04
Doses recebidas - 1.365
1ª dose aplicada - 833
2ª dose apliacada - 519

Senador José Bento
Atualizado dia -23/04
Doses recebidas - 656
1ª dose aplicada - 393
2ª dose apliacada - 245
Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR
no dia: 27/04/2021
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Nova lei das licitações: entenda
as principais mudanças
Marco legal cria regras para União, Estados e municípios e prevê
cinco tipos de licitação: concorrência, concurso, leilão, pregão e
diálogo competitivo. Ficam dispensados de licitação: Contratação
que envolva valores inferiores a R$50 mil para serviços ou compras
A nova Lei das Licitações, sancionada,
no dia 1º de abril, pelo presidente Jair
Bolsonaro, prevê a permissão para
seguro garantia, a criação do Portal
Nacional de Contratações Públicas e traz
mais maleabilidade para as contratações
do setor público.
Ela foi criada com o objetivo de trazer
mais transparência aos processos
licitatórios e coibir a corrupção nos
contratos públicos, e tem potencial para
substituir a Lei Geral das Licitações (Lei
nº 8.666/1993), a Lei do Pregão (Lei nº
10.520/2002) e o Regime Diferenciado de
Contratações/RDC (Lei nº 12.462/11).
Na prática, o novo marco deve focar
mais no resultado da compra pelo poder
público do que no detalhamento
minucioso feito ao longo do processo
de licitação.
Com a evolução das tecnologias e
próprio protagonismo de órgão de
controle, a Lei 8666 passou a não
atender mais as necessidades [do
governo]”, disse Cabral.
O novo marco cria regras para União,
Estados e municípios e prevê cinco tipos
de licitação: concorrência, concurso,
leilão, pregão e diálogo competitivo.
Entenda as principais mudanças da lei:
Novos critérios de julgamento
O novo marco estabeleceu novos
critérios para julgamento das propostas
para licitação: menor preço, maior
desconto, melhor técnica ou conteúdo
artístico, técnica e preço, maior lance (no
caso de leilão) e maior retorno
econômico.
Cadastro unificado de licitantes
O Portal Nacional de Contratações
Públicas, por sua vez, vai reunir
informações de licitações e contratações
de todas as esferas de governo.
O sistema unificado será público e,
segundo o governo, será obrigatória a
realização de chamadas públicas pela
internet no mínimo anualmente para
atualização dos registros existentes e
para ingresso de novos interessados.
Fases da licitação
As fases seguem as mesmas da Lei do
Pregão, mas a habilitação pode ocorrer
antes do julgamento em casos
excepcionais: Preparatória; Divulgação
do edital de licitação; Apresentação de
propostas e lances, quando for o caso;
Julgamento; Habilitação; Recursal; e
Homologação.

Crimes em licitações
O novo marco também insere um
capítulo específico para tratar de crimes
em
licitações
e
contratos
administrativos, prevendo pena de
quatro a oito anos de reclusão mais multa
para envolvidos em contratações fora
da lei.
Dispensa da licitação
Ficam dispensados de licitação:
Contratação que envolva valores
inferiores a R$ 50 mil para serviços ou
compras; Contratação que envolva
valores inferiores a R$ 100 mil para
obras, serviços de engenharia e de
manutenção de veículos; Nos casos de
guerra, estado de defesa, estado de sítio,
intervenção federal ou de grave
perturbação da ordem; Nos casos de
emergência ou de calamidade pública;
Quando a União tiver que intervir no
domínio econômico para regular preços
ou normalizar o abastecimento; Para
contratação em que houver transferência
de tecnologia de produtos estratégicos
para o Sistema Único de Saúde (SUS).
Inexigibilidade de licitação
A licitação não é exigida nos casos em
que haja apenas um fornecedor para uma
determinada licitação. Pode ser aplicada
em casos de: Aquisição de materiais,
equipamentos ou contratação de
serviços que só possam ser fornecidos
por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivos; Contratação de
profissional do setor artístico,
diretamente ou por meio de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela
crítica especializada ou pela opinião
pública; Contratação de serviços
técnicos especializados de natureza
intelectual com profissionais ou
empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços
de publicidade e divulgação;
Controles de qualidade e tecnológico,
análises, testes e ensaios de campo e
laboratoriais, instrumentação e
monitoramento de parâmetros
específicos de obras e do meio
ambiente e demais serviços de
engenharia; Objetos que devam ou
possam ser contratados por meio de
credenciamento; Aquisição ou
locação
de
imóvel
cujas
características de instalações e de
localização exijam profissionais
específicos.

Campanha Conexão Solidária

Os Judeus de Borda da Mata
Antigas famílias de Borda da Mata e
região descendem de Judeus Sefarditas
Você conhece as origens de sua
família? Até onde? Já se deu ao trabalho
de perguntar aos mais antigos ou se
aventurou a pesquisar como um
detetive? Pois é, foi assim que eu
comecei. Inicialmente a genealogia era
para mim uma curiosidade, depois virou
paixão e agora, segundo alguns amigos,
já é vício. Mas eu paro quando quiser...
Começa com uma conversa com os
pais e parentes mais velhos, depois o
trabalho de investigação vai para os
cemitérios e cartórios, passando por
inventários comidos pelas traças e livros
da igreja igualmente desgastados, com
tinta borrada, apagada, abreviaturas e
expressões latinas misteriosas, além de
livros especializados, troca de
experiências com colegas, muita
paciência e dedicação e, certamente,
uma boa dose de coragem e fé.
Quase que por acaso, me deparei
nessas pesquisas com os Judeus
Sefarditas, ou seja, os judeus da
Península Ibérica (Portugal e Espanha).
Expulsos da Espanha, pouco antes do
“descobrimento” do Brasil, foram buscar
refúgio em Portugal, onde após pouco
tempo também foram convertidos à força
ao Catolicismo, mas continuavam
praticando o judaísmo de forma oculta,
sendo chamados de “cristãos novos”,
pois eram novos nessa fé.
Aos poucos a situação dos judeus
lusitanos também foi ficando difícil,
forçando muitas famílias a migrar para o
Brasil e outros locais. Privados dos
bens, da liberdade de crença, do
exercício de cargos públicos e do
ingresso no clero cristão, os judeus,
mesmo sob o risco de irem para as
fogueiras da Inquisição, continuaram
atuando na sociedade como faziam
antes, porém de forma mais escondida.
Para ser padre ou membro de alguma
ordem religiosa ou militar, o candidato
tinha que provar, dentre outras coisas,
a “pureza de sangue”, ou seja, se era um
cristão velho em suas linhagens paterna
e materna. Para tanto, fazia-se uma
investigação completa, averiguando se
“o habilitando é cristão velho sem raça
alguma de judeu, mouro, mourisco,
mulato, cristão-novo, herege ou de
outra qualquer infecta nação...”.
Para burlar o preconceito e a
perseguição, muitos judeus falsificavam
documentos
e
subornavam
testemunhas, inclusive padres, que
garantiam a tão falada “pureza racial” e
assim ingressavam livremente nas
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ordens sacras, gozando então de amplos
privilégios e regalias. Muitas dessas
falsificações eram posteriormente
descobertas, acontecendo de um primo
se tornar padre e outro, com a mesma
ascendência, ser barrado.
Praticamente toda a família
BRANDÃO de Borda da Mata (da qual
orgulhosamente descendo por minha
avó paterna, Dona Santuza Coutinho
Brandão Carneiro) é dessa linhagem que
remonta a uma judia, Isabel Velho, citada
como ancestral de um desses candidatos
que forjaram provas e compraram
testemunhas.
Já outros judeus ocupavam cargos
importantes no governo português,
alguns atuando como espiões na Síria e
no Egito, na época das Grandes
Navegações do Século XVI, revelando
a Portugal informações sigilosas sobre
as manobras navais dos Turcos com
relação ao comércio das especiarias do
Oriente, usando trajes de muçulmanos e
outros disfarces, fingindo e fugindo
constantemente
das
inúmeras
perseguições.
Membros da antiga família dos Bicudo,
esses cristãos novos são antepassados
de boa parte da Família Coutinho,
presente em todo o Sul de Minas, de
alguns ramos dos Almeida, dos Souza,
de várias linhagens de Tocos do Moji,
dos Costa Manso de Itajubá, além de
inúmeras outras, que nem seria possível
nomeá-las todas, pois “farei a tua
descendência numerosa como as
estrelas do céu”.
Há uma lei recente em Portugal, de
2015, que garante o direito à cidadania
Portuguesa a todos os descendentes de
Judeus Sefarditas que puderem provar,
por documentos, tal condição. Trata-se
de uma “lei de reparação histórica”, uma
forma de consertar os erros do passado,
acolhendo atualmente, como cidadãos
portugueses, os descendentes dos
judeus expulsos ou convertidos à força,
impedidos de praticar livremente a sua
fé.
Vista por muitos como uma atitude
louvável, num mundo que pede
urgentemente o fim do preconceito e de
toda forma de discriminação, a lei está,
infelizmente, com os dias contados. A

Espanha, que também concedia
cidadania espanhola aos descendentes
dos Sefarditas que expulsou, já revogou
a lei.
Portugal caminha a passos largos para
o mesmo destino, estando o governo
lusitano prestes a regulamentar alguns
critérios para conceder o tão sonhado
benefício, o que pode ser um empecilho
fatal para muitos brasileiros, que não
teriam como atender a todos os
requisitos e perderiam o direito. Quais
critérios são esses? Ninguém sabe.
Quando essa regulamentação será feita?
A qualquer momento.
Não há tempo a perder para aqueles
que por ventura se interessarem por uma
cidadania europeia, que concede livre
acesso a todos os países da Zona do
Euro, e não apenas a Portugal. No
entanto, não é o sobrenome em si que
dá o direito, mas a descendência direta
de um judeu, provada geração a geração
por meio dos mais diversos documentos.
Foram justamente essas provas que
descobri em minhas pesquisas e posso,
portanto, documentar cada uma das
mais de 10 gerações que nos separam,
ou melhor, que nos unem, a esses
Sefarditas.
O passado traz as sementes do futuro.
“Honra teu pai e tua mãe, a fim de que
tenhas vida longa na terra que o Senhor,
o teu Deus, te dá.”
Nasci em Ouro Fino e há quase uma
década comecei a buscar as origens de
minha família. Meu pai é de Borda da
Mata, onde se casou meu avô, Rubem
Carneiro, chefe da antiga Estação de
Trem. Sou Professor e Pesquisador,
encantado com as possibilidades da
Genealogia: descobrir novos (e antigos)
parentes, desvendar mistérios do
passado, como um detetive, comprovar
ou refutar as antigas histórias contadas
pelos avós e, não menos importante,
poder requerer uma cidadania europeia,
que será deixada de herança para minhas
filhas.
Quem quiser conhecer mais sobre esse
fascinante universo familiar, pode entrar
em
contato
pelo
email
pablolcarneiro@yahoo.com.br.

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

A Campanha Conexão Solidária realizada pela EPTV em parceria com as
Prefeituras para arrecadar alimentos para as pessoas mais afetadas pela
Pandemia, aconteceu no dia 17 de abril. Em Borda da Mata, foram arrecadados
1.506 quilos de alimentos.

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
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“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata

Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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Ex-prefeito de Tocos do Moji Toninho
Rodrigues retoma sua habilitação de
Advogado na Subseção de Borda da Mata
No mesmo dia, o jovem Dr. Raphael Alcebíades Marineli também
recebeu sua Carteira depois de aprovado na OAB

No dia 15 de abril, o Presidente da
142ª Subseção da OAB/MG Borda da
Mata, Dr. Jean Carlos Carvalho Santucci
entregou 02 cartões e carteiras da OAB/
MG na Subseção. Depois de ter
exercido quatro mandatos como
Prefeito de Tocos do Moji, Dr. Antonio

O Direito
do Índio
(Vitor Rosa)
Existem tantos mistérios
Em nosso planeta terra
Dividido em continentes
Cercados por mar e serras
Teve um começo sem data
Ninguém sabe quando encerra
É cheio de tantas raças
E raças fazendo guerra
Faz parte destes mistérios
O nosso Brasil gigante
Quando Cabral descobria
Por aqui já existiam
Cinco milhões de habitantes.
Há mais de quinhentos anos
Se repete a mesma história
É branco expulsando índio
Índio lutando sem gloria
Se antes tudo era seu
E vai perder tudo agora
Vendo a reserva ter fim
O índio soluça e chora
E suplica a Deus tupã
Daí nos forças pra vencer
Índio quer paz e não guerra
Mas lutar por nossas terras
É um direito e um dever.
Enquanto os brancos pensam
Em vaidade e ambição
Invadindo nossas terras
Sem direito e sem razão
O Índio é injustiçado
Lutando e sofrendo em vão
Esperando que a justiça
Faça a demarcação
Pra ter suas terras enfim
E poder viver em paz
Pra plantar caçar pescar
E seus filhinhos criar
Assim não suportam mais.

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
“É mais fácil enganar as pessoas do que
convencê-las de que foram enganadas.”

Também sou filho das matas
Hoje vivo na cidade
Empunhando esta viola
Com muita simplicidade
Cantando faço um pedido
As nossas autoridades
Preserve o índio que é
Brasileiro de verdade
Nos braços desta viola
Não me julgo importante
Sou apenas mensageiro
Sou índio sou brasileiro
Vim da tribo dos Xavantes.

Escritor americano Mark Twain.
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Rodrigues da Silva, que também foi
vereador em Borda da Mata e ingressou
na OAB em 1976, retomou sua
habilitação como inscrito na Subseção
Borda Mata. E o jovem advogado Dr.
Raphael Alcebíades Marinele, foi
empossado após ter sido aprovado no

exame de ordem. “Boas vindas aos
nossos colegas que vem para
engrandecer nossa Subseção. Gratidão
a Ana Cláudia Machado pela parceria
com a Associação Comercial que nos
cedeu o espaço para a realização da
solenidade”, diz Dr. Jean Carvalho.

Proposta promovida pela Arsae-MG
aponta para redução inédita nas
tarifas de água e esgoto da Copasa
Nesta fase serão apresentados os resultados finais, a partir da
aplicação dos resultados das Consultas Públicas anteriores
A Arsae-MG iniciou no dia 20 de abril,
a terceira e última fase do processo de
consultas e audiências públicas
referentes à 2ª Revisão Tarifária
Periódica da Copasa MG e à 3ª Revisão
Tarifária da subsidiária Copanor, cujos
resultados serão aplicados a partir 01/
08/2021. Um ponto importante para o
consumidor é que a Agência vai extinguir
a tarifa de tratamento de esgoto e definir
uma única tarifa para o serviço de
esgoto, seja ele coleta ou tratamento.
Com isso, o valor da tarifa de esgoto
será de 74% da tarifa de água. Valor
abaixo dos atuais 100% para quem tem
esgoto tratado. O diretor-geral da ArsaeMG, Antônio Claret, destaca que é a
primeira vez que uma revisão tarifária
promovida pela Agência aponta para
uma redução no valor das tarifas.
O período de recebimento de
contribuições – verifique abaixo como
participar - desta Consulta Pública sobre
os temas discutidos nesta última fase
prossegue até o dia 20 de maio deste
ano. A expectativa é que os resultados
finais desta consulta pública sejam
publicados até o dia 30 de junho de

2021.
O coordenador da área econômica da
Agência, Raphael Castanheira, explica
que serão debatidos os impactos
tarifários a serem percebidos pelos
usuários da Copasa e Copanor, assim
como as regras que prevalecerão para
os reajustes e revisões tarifárias nos
próximos anos. “Dado que o
procedimento de revisão tarifária
envolve o estabelecimento de um
conjunto de regras e mecanismos de
indução à eficiência, expansão e
qualidade dos serviços ao longo dos
próximos quatro anos, é de suma
importância que todos os atores sejam
ouvidos, garantindo-se o controle social
nas decisões do ente regulador”, afirma.
Em função da pandemia de Covid-19,
uma audiência pública será realizada por
meio virtual no dia 07 de maio de 2021
das 14hs às 17hs. Mais detalhes sobre a
realização desta audiência virtual serão
divulgados no site e nas redes sociais
da Arsae-MG. A inscrição para essa
audiência pública será realizada também
através
do
e-mail
consultapublica23@arsae.mg.gov.br.
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Polícia Militar apreende menor
de idade por uso e consumo de
drogas no bairro Santa Terezinha

No dia 09 de Abril, sexta-feira, por volta das 11h15, no bairro Santa Terezinha, a
PM durante operação batida policial pelo bairro, visualizou três indivíduos em
atitude suspeita, que ao avistarem a viatura policial demonstraram nervosismo,
sendo então abordados e durante a busca pessoal no jovem de 17 anos de idade, foi
localizado 01 bucha de substância análoga a maconha e um dichavador. O autor
alegou ser usuário de drogas, sendo então apreendido e conduzido para a Delegacia
de Polícia Civil.

Polícia Militar apreende menor
de idade por tráfico de drogas
no Centro da cidade

No dia 10 de Abril, sábado por volta das 20h, no bairro Centro, a PM durante
operação batida policial, recebeu denúncia anônima via 190, de que indivíduos
estavam consumindo drogas atrás da Igreja Matriz e um menor de idade seria o
responsável pela venda das drogas, de posse das informações a equipe policial
deslocou ao local e visualizou quatro indivíduos em atitude suspeita, que ao
avistarem a viatura policial demonstraram nervosismo, sendo então abordados e
durante a busca pessoal no jovem de 16 anos de idade, foi localizado com ele, 01
pedra de substância análoga a Crack, diante da denúncia da venda de drogas, a PM
deslocou até residência do jovem e em contato com a sua genitora, esta autorizou a
entrada da Polícia Militar na casa e durante busca no quarto do jovem, foi localizado
no guarda-roupa mais 14 pedras de substância análoga a Crack. Diante disso, o
autor foi apreendido em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia
Civil.

Polícia Militar recupera
caminhão produto de furto
no bairro Santa Terezinha

No dia 13 de Abril, terça-feira, por volta das 11h, no bairro Santa Terezinha, a PM
foi acionada pela vítima que relatou que teve seu caminhão Ford/Cargo, cor branca,
furtado em data anterior na cidade de Porto Ferreira/SP e que o veículo possui
sistema de rastreamento, o qual indicava que estaria em Borda da Mata/MG. Diante
disso, a Polícia Militar deslocou ao local indicado pelo sinal e obteve êxito em
localizar o caminhão em uma garagem no bairro Santa Terezinha. Sendo que o
proprietário da garagem informou que havia guardado o veículo a pedido de um
amigo, visto que estava em processo judicial o caminhão. Diante disso, o proprietário
da garagem e o seu amigo foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil e o
veículo foi removido pelo guincho credenciado.

Polícia Militar prende cidadão por uso e
consumo de drogas no Centro da cidade

No dia 19 de Abril, segunda-feira, por volta 21h30, no bairro Centro, a PM durante
operação batida policial pelo bairro, visualizou um indivíduo em atitude suspeita,
que ao avistar a viatura policial demonstrou nervosismo, sendo então abordado e
durante a busca pessoal foi localizado 01 Cigarro de substância análoga a maconha.
O autor alegou ser usuário de drogas, sendo então preso e conduzido para o registro
do T.C.O. (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

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

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL 01/2021.
Ruberley José da Silva Junior, Presidente da Comissão Permanente de
Licitações e Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 03/2021, da Câmara Municipal
de Borda da Mata/MG, torna público que fará realizar, na data de 12 de maio de
2021, às 09h00, licitação na modalidade Pregão para a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSÃO DE DIREITO DE USO
TEMPORÁRIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATAÇÃO
DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA. Valor Global Estimado: R$
42.459,92. Dotação orçamentária: 01020103100024.003339040, ficha 22. O Edital
de Licitação e seus anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico https:/
/www.camarabordadamata.mg.gov.br/copia-compras ou pelo email: camaramunicipalbm@yahoo.com.br.
Borda da Mata/MG, 26 de abril de 2021.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 04/2021
“CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE BORDA DA MATA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município
e demais normas pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:
Art. 1º - Na forma do que dispõe o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e o artigo 40 da Lei Complementar Municipal
03/2019, é concedida a revisão geral anual de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento) nos vencimentos dos
servidores da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), conforme determina o § 2º do art. 40 da Lei Complementar Municipal 03/2019.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas constantes na lei
orçamentária.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor em 01 de maio de 2021.
Borda da Mata/MG, 25 de janeiro de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva
Secretário
Proposição de lei Nº 05/2021
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente e dá outras providências.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir a ação 1.029 e a abrir crédito adicional especial no valor de R$
196.069,12 (cento e noventa e seis mil, sessenta e nove reais e doze centavos), classificado sob a seguinte dotação
orçamentária a ser incluída no exercício corrente:
ÓRGÃO 02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02.03.01 – ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo primeiro, com valor de R$
196.069,12 (cento e noventa e seis mil, sessenta e nove reais e doze centavos), são os provenientes de superávit financeiro
do exercício anterior conforme relatório 75-5 de controle dos créditos adicionais abertos por superávit financeiro (controle
por destinação de recursos) anexo.
Art. 3º. Na execução orçamentária deste crédito especial fica autorizada a Suplementação das Dotações até o limite de
29% (vinte e nove por cento) sobre o total do crédito aprovado.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 02 de fevereiro de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva
Secretário

A Secretaria de Saúde de Borda da Mata solicita
que idosos com mais de 60 anos se cadastrem
para que possam organizar a vacinação
contra a COVID-19 no município.
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Justiça de Borda da Mata inicia campanha de doação de alimentos
Cestas básicas podem ser levadas ao fórum e a unidades da Polícia Militar na comarca
“Juntos somos mais fortes - alimente
quem tem fome.” Com esse mote a
Comarca de Borda da Mata, junto a
outras instituições, participa de uma
ação solidária de arrecadação e doação
de alimentos para famílias atingidas
social e economicamente pela pandemia
da covid-19. A campanha começou no
dia 13 de abril e não tem data para
terminar.
As cestas básicas com alimentos não
perecíveis e produtos de higiene podem
ser levados ao fórum e a unidades da
Polícia Militar na comarca. As cestas
serão encaminhadas para as famílias
conforme critérios estabelecidos pela
Assistência Social do município.
“Nossa campanha tem por objetivo
ajudar as pessoas carentes, que foram
muito afetadas pela crise que assola

todos os setores em razão da pandemia.
Tenho a certeza de que juntos
poderemos contribuir e fazer com que
não falte ao menos o básico para as
pessoas sobreviverem. É nossa
obrigação, é um ato de solidariedade e
de amor ao próximo ‘alimentar quem tem
fome’”, disse a juíza diretora do fórum,
Elaine de Almeida Lopes Jardim.
Participam da iniciativa o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), o
Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG), a Defensoria Pública de Minas
Gerais, a Ordem dos Advogados do
Brasil, a Prefeitura Municipal de Borda
da Mata e as Polícias Civil e Militar de
Minas Gerais.
Arte do cartaz que divulga a ação
solidária na Comarca de Borba da Mata
(Divulgação/TJMG)

Senador José Bento parabeniza
profissionais de Saúde pelo Dia
Mundial da Saúde no dia 07 de abril

O Prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes, a vice Andréia
Inácio juntos com o Secretário de
Saúde Natan Souza desejou aos
profissionais da Saúde do Município
um Feliz Dia Mundial da Saúde, que
foi comemorado no dia 07 de abril.
“A vocês, nossos profissionais da
Saúde, todas nossas homenagens
mais sinceras e de todo o nosso
coração. Obrigado por todo Carinho,
Cuidado e Dedicação com a nossa

população de Senador José Bento.
Que Deus continue abençoando a
todos” diz o Prefeito Fernando.
“Como Secretário de Saúde fica
aqui meu agradecimento a toda a
minha equipe de saúde, Ainda mais
em meio essa batalha contra o
coronavírus, existem profissionais
que tem sido incansáveis no
desempenho de uma função essencial
à sociedade que é salvar vidas”, diz
Natan Souza.

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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Placas com identificação do município de Senador
José Bento como integrante do Circuito Serras Verdes
do Sul de Minas foram instaladas no dia 08 de abril
No dia 08 de abril, foram instaladas as placas
. com identificação do município de Senador José Bento como integrante do
Circuito Serras Verdes do Sul de Minas.
“Queremos agradecer o apoio do Prefeito Fernando Fernandes, da Vice-Prefeita Andréia Inácio pelo apoio à nossa Secretaria
e do Secretário de Obras, Arnaldo e dos funcionários Caio, Lucas, Pedro Henrique e do motorista Chicão na instalação das
placas. Senador José Bento, o Vale do Café com Leite cada dia mais belo para seus munícipes e para receber em breve os
turistas”, diz a Secretária de Turismo, Renata Fernandes.

Prefeitura de Senador José Bento
parabeniza cafeicultores do município

O prefeito de Senador José Bento, Fernando Fernandes e a vice-prefeita, Andreia
Inácio, parabenizaram todos os cafeicultores, que transformam os frutos de seu
trabalho em sabor e energia, tornando possível o crescimento econômico do
município, pelo Dia Internacional do Café que foi comemorado no dia 14 de abril.

S e c r e t ar i a d e S a ú d e d e
Senador José Bento deu início
a Campanha de Vacinação
contra a gripe no dia 14 de abril
No dia 14 de abril, a Secretaria de
Saúde de Senador José Bento deu início
a Campanha Nacional de Vacinação
contra a INFLUENZA ( GRIPE ). A
primeira etapa foi para os grupos
prioritários definidos pelo Ministério da
Saúde. Foi agendado os dias da
vacinação e que as Agentes
Comunitárias estão avisando a
população as datas para não coincidir
no mesmo dia da vacinação contra a
Covid-19..
Lembrete importante a todos em caso
de duvidas: Vacinei contra o Covid-19!

Quando posso tomar a vacina da Gripe (
Influenza )?
Se o paciente estiver tomado primeiro
a vacina contra a Covid-19 (Primeira ou
Segunda dose) esperar 14 dias para
tomar a da Gripe (Influenza).
Se o paciente estiver tomado a vacina
da GRIPE ( Influenza ) esperar 14 dias
para tomar a do Covid-19. Essas são
orientações do Ministério da Saúde.
Vacinar é Proteger. Proteja quem você
ama! Apoio: Prefeito Fernando
Fernandes Vice: Andréia Inácio e
Secretário de Saúde: Natan Souza.
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Ponte sobre o Córrego do Barreiro na rodovia Borda da Mata/Tocos do Moji
começa a ser arrumada pelo Departamento de Estradas de Rodagem(DER/MG)
Prefeito Nidão agradece Deputado Tito Torres pelo emprenho para conseguir a reforma

O município de Tocos do Moji agradece ao Deputado Tito Torres pelo empenho junto ao Governo Estadual solicitando a reforma da Ponte sobre Córrego do Barreiro que corta nossa rodovia Tocos do Moji/Borda
da Mata na altura da Igreja de Santa Luzia. A ponte foi atingida pelas fortes chuvas de Dezembro e o asfalto ficou interditado em meia pista tornado o trajeto muito perigoso. Por reivindicação do Prefeito Givanildo
José da Silva ao Deputado Tito Torres, o DER – Departamento de Estradas e Rodagens já iniciou os reparos da ponte.

Políticos de Senador José
Bento se reúnem com
Deputado Federal Dr. Frederico

Posse dos membros do Conselho Municipal de
Educação e do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social – Cacs Fundeb – Bom Repouso

No dia 20 de abril, reuniram-se na Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão, em Bom Repouso, seguindo todos os
Protocolos Sanitários da Covid-19, a Secretária Municipal de
Educação, Renê Gonçalves da Silva e os futuros membros do
CME e Cacs Fundeb para posse dos mesmos. A Secretária
iniciou a reunião dando as boas vindas aos participantes,
falou sobre algumas mudanças que ocorreram no Fundeb
segundo a Lei Nº 14 113 de 25 de dezembro de 2020. Ressaltou
sobre importância dos Conselhos e a sua finalidade, dentre
elas: “ Promover a participação da Sociedade Civil no
planejamento, no acompanhamento e na avaliação da
Educação Municipal; Participar da elaboração e acompanhar a
execução e a avaliação do “Plano Municipal de Bom Repouso”
. Nessa perspectiva, cada Conselho deve buscar, dentre suas
competências, contribuir para que a educação seja de qualidade. Em seguida foram empossados os membros dos Conselhos,
sem mais nada a tratar a Secretária agradeceu a presença de todos.

O prefeito de Senador José Bento, Fernando Fernandes, a vice-prefeita
Andreia Inácio, funcionários do Executivo e vereadores da Câmara Municipal
se reuniram no dia 25 de abril com o Deputado Federal Dr. Frederico para
tratar de assuntos e novos projetos para o município.
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Estradas rurais de Senador José Bento recebem trabalhos intensos no período propício para as obras

O prefeito de Senador José Bento, Fernando Fernandes, a vice-prefeita Andréia Inácio e o Chefe de Serviços Rurais, Arnaldo Mira começaram uma série de trabalhos intensos nas estradas rurais do município.
O prefeito Fernando Fernandes ainda revela que a manutenção nas estradas rurais é necessária para garantir boas condições de tráfego, não só aos motoristas e moradores que residem nas proximidades, mas
também, para os motoristas de ônibus que passam pelo local, promovendo também a segurança dos passageiros.

Ações em combate a Covid-19 em Senador José Bento

A pulverização de espaços públicos segue sendo realizada diariamente por equipes da Prefeitura de Senador José Bento. Todos os locais estão sendo
esterilizados com produtos especializados, conforme indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, que é eficaz no combate ao vírus.

Estradas rurais de Borda da Mata recebem reparos nos
pontos críticos e manutenção em geral em diversos trechos

A Secretaria de Obras de Borda da Mata está empenhada no reparo dos pontos críticos e na manutenção das estradas rurais, fazendo cascalhamento, desvio de água entre outros serviços. A adoção destas
medidas tem como objetivo melhorar o escoamento da produção agropecuária, trazer o conforto para os usuários de veículos, melhorar o tráfego de máquinas e equipamentos agrícolas das localidades.
A Secretária de Obras, Rita informa à população que todos os trechos contarão com manutenção periódica, visando sempre a acessibilidade da população. As estradas rurais sempre receberão um auxílio
importante por parte da gestão 2021-2024 que aos poucos, fará com que todos os pontos necessários recebam a devida manutenção. Para auxiliar esse trabalho, a administração já entrou em processo de licitação
para compra de novas máquinas que trará mais eficiência e agilidade no atendimento a toda a população rural.

SECRETARIA DE SAÚDE - BOM REPOUSO

Poços Artesianos do município
de Borda da Mata recebem
diversas melhorias

A Prefeitura de Borda da Mata está
trabalhando na recuperação dos poços
artesianos do Bairro Barro Amarelo e do
Distrito do Sertãozinho.
No Bairro Barro Amarelo, o poço
precisava de cuidados, uma boa
manutenção e também de dispositivos
de segurança que preservassem a vida
útil da bomba.
A empresa contratada executou a
limpeza, desinfecção, teste de vazão do
poço e troca da bomba.
Também foi realizado um diagnóstico
detalhado do poço, quantos aos
materiais usados e a instalação de uma

bomba adequada.
E após análise, já foi executado todo o
trabalho, para que a população do bairro
possa ficar mais tranquila com o
fornecimento de água e tenha uma água
de qualidade.
Já no Sertãozinho, foram realizados os
mesmos procedimentos do Barro
Amarelo.
A Administração 2021/2024 realizará
manutenção em todos os poços
artesianos do município, incluindo
Cervo, Sertãozinho e demais bairros que
possuem fornecimento de água pelo
município.

Agradecimento aos Profissionais de Saúde
Tocos do Moji
A Administração
Municipal de Tocos
do Moji agradece a
todos nossos
profissionais de
saúde que vem se
empenhando em
manter a vacinação
em dia e vacinando
a população
seguindo as regras e
protocolos de
vacinação.

Barro Amarelo

Sertãozinho

