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Borda da Mata comemora 93 anos de emancipação políticoadministrativa com cinco dias da tradicional “Festa da Borda”
Prefeitura de Bom Repouso e Instituto Federal
Sul de Minas(Machado) realizam
“Projeto Expedição” com várias atividades

Equipe do Projeto Expedição
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12º Campeonato Intermunicipal de Futebol
Tocos do Moji está com oito times participantes

Este ano, com 75 barraqueiros que
participaram do shopping popular e 20
participantes com as barracas de
bebidas/alimentação, além do parque, a
Prefeitura teve um total arrecadado via
Caixa Econômica Federal de R$
207.908,49. No entanto, as despesas
para produção e organização da festa,
incluindo a estrutura de tendas,
proteção para os jardins, banheiros,
palco, camarins, seguranças, projeto
dos bombeiros, fogos de artifício,
shows e hospedagem de artistas
totalizaram R$ 467.945,95. Para a diretora
de Administração e Finanças da
Prefeitura, Marília Duarte Lopes Sáber,

a Festa de Aniversário da cidade é um
evento tradicional e é forte candidata a
integrar o Patrimônio Cultural Imaterial
de Borda da Mata.
Marília explica ainda que o valor de
R$ 260.037,46 investidos na Festa de
Aniversário de Borda da Mata em 2017,
representa menos de 10% do orçamento
mensal da Prefeitura. “É importante
ressaltar que esse recurso já é previsto
no orçamento anual e programado para
este fim e que a festa é um atrativo
turístico, já que muitos visitantes que a
prestigiam também conhecem nosso
comércio, nossa basílica e nossas
belezas naturais.”
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Mais de 200 ciclistas participam
do Desafio da Onça em Borda da Mata
Abertura do Campeonato de Futebol de Tocos do Moji
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Moradores do bairro Barro
Amarelo realizam mutirão para
construir calçada no posto
de saúde da comunidade
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Grupo Ipê Materiais de Construção
Compre na IPÊ e concorra
a uma bicicleta
21 marchas para
o Dia dos Pais

Foto ilustrativa

Av. Édna Maria da Silva Ribeiro, 960
Bairro Santa Rita – Borda da Mata – MG
Construção da
calçada no
Posto de
Saúde

Telefones:(35)3445-1614
(35)3445-1882
(35)3445-1413
E-mail: ipetintaseacabamentos@hotmail.com
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Borda da Mata comemora 93 anos de emancipação políticoadministrativa com cinco dias da tradicional “Festa da Borda”
Com forte investimento em segurança,
a parceria da Prefeitura de Borda da Mata
com a Polícia Militar e Polícia Civil, a
atuação do Conselho Municipal de
Segurança e a recomendação do
Ministério Público, a Festa de
Aniversário de Borda da Mata contou
com a ação de equipe especializada de
segurança não armada e brigadistas,
monitoramento eletrônico, além da
presença da Secretaria Municipal de
Saúde com profissionais e a UTI móvel.
Segundo o tenente Guilherme,
comandante do Pelotão da Polícia Militar
em Borda da Mata “faz muita diferença a
parceria entre a comunidade e as
instituições e tudo contribuiu para um
resultado final satisfatório. Não houve

ocorrências graves e o saldo foi muito
positivo.” O investimento em segurança
na festa que acontece nas praças
centrais, em 2017, foi quase 70% maior
em relação aos anos anteriores.
Este ano, com 75 barraqueiros que
participaram do shopping popular e 20
participantes com as barracas de
bebidas/alimentação, além do parque, a
Prefeitura teve um total arrecadado via
Caixa Econômica Federal de R$
207.908,49. No entanto, as despesas
para produção e organização da festa,
incluindo a estrutura de tendas,
proteção para os jardins, banheiros,
palco, camarins, seguranças, projeto
dos bombeiros, fogos de artifício,
shows e hospedagem de artistas

totalizaram R$ 467.945,95. Para a diretora
de Administração e Finanças da
Prefeitura, Marília Duarte Lopes Sáber,
a Festa de Aniversário da cidade é um
evento tradicional e é forte candidata a
integrar o Patrimônio Cultural Imaterial
de Borda da Mata. “Sendo assim, cabe à
Administração organizar a festa dentro
do orçamento, utilizando os recursos
disponíveis com responsabilidade para
oferecer aos bordamatenses e aos
visitantes uma festa que tenha
diversidade musical, artística e cultural
e, sobretudo, uma estrutura segura.
Essas foram as nossas preocupações
neste ano: escolher atrações menos
onerosas, que não atraíssem um público
muito grande e que agradassem aos

diversos segmentos da nossa
sociedade. Nos esforçamos para
organizar uma festa que tivesse como
público prioritário o bordamatense.”
Marília explica ainda que o valor de
R$ 260.037,46 investidos na Festa de
Aniversário de Borda da Mata em 2017,
representa menos de 10% do orçamento
mensal da Prefeitura. “É importante
ressaltar que esse recurso já é previsto
no orçamento anual e programado para
este fim e que a festa é um atrativo
turístico, já que muitos visitantes que a
prestigiam também conhecem nosso
comércio, nossa basílica e nossas
belezas naturais.”
Outra prioridade nessa festa foi a
cessão de espaço para montagem de

barraca em local de destaque para a
Apae e a Associação Monsenhor Pedro
Cintra, para possibilitar a arrecadação de
fundos para as instituições do
município. Destaque também para a
participação dos artistas locais em todos
os dias da programação, além de
prestigiar estilos musicais diferentes
“tivemos shows sertanejo, rock, reggae,
pagode. Prezamos por atrações que
agradassem ao maior número de pessoas
e que também que não ultrapassassem o
limite da estrutura e de espaço e garantir
assim a segurança e bem-estar dos
visitantes e bordamatenses. Faremos
adequações para as próximas festas, mas
seguindo o formato deste ano.” ressalta
o prefeito André Marques.

Confira os principais flashes da Festa:

8ª Conferência de Assistência Social de Borda da Mata fala sobre garantia de direitos
Representantes da Prefeitura,
instituições, conselhos e sociedade
participaram da 8ª Conferência
Municipal de Assistência Social de
Borda da Mata, no dia 18/07, com o tema
“Garantia de Direitos e Fortalecimento
do SUAS (Sistema Único de Assistência
Social)”.
Participaram como palestrantes a
diretora regional da Secretaria de Estado
de Trabalho e Desenvolvimento Social
(Sedese), Ana Luiza de Souza e a
psicóloga apoio técnico da Sedese
regional, Elisangela de Souza Franco. O
prefeito André Marques e a diretora do
Departamento
Municipal
de
Desenvolvimento Social falaram sobre
o Sistema Único da Assistência Social e
a atuação do departamento no
município.
Na ocasião, foram elencadas metas e
demandas, além de escolhidos os
representantes do município para a
Conferência Regional que acontece no
dia 14/08 em Poços de Caldas.
As conferências norteiam as ações dos
governos estadual e federal na execução
de ações com base nas realidades dos
municípios.

Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)
Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Consultório
Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

8ª Conferência de Assistência Social de Borda da Mata
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Tocos do Moji recebe ambulância
através de emenda parlamentar
do Deputado Tiago Ulisses
No mês de julho, a Prefeitura de
Tocos do Moji, recebeu através de
destinação de verba parlamentar do
Deputado Tiago Ulisses, uma
ambulância FIAT/DOBLO, no valor de

R$ 65.300,00.
“Quero agradecer o Deputado Tiago
Ulisses, pelas verbas e benefícios que
vem destinando ao nosso município”,
diz o prefeito Toninho Rodrigues.

Mais de 200 ciclistas participam
do Desafio da Onça em Borda da Mata
No dia 09 de julho, aconteceu em
Borda da Mata, o 1º Desafio da Onça.
Um evento de Mountain Bike, realizado
no Porco Doido Eventos, onde teve uma
corrida, estilo maratona Xcm, de 35 Km
e um passeio ciclístico de 20 Km.
Os ciclistas percorreram os bairros do
Ribeirão Bonito, Marianos, Grota Rica,

Gaspar, Areião e Santa Cruz,
enfrentando estradões, subidas
técnicas, descidas rápidas, trilhas,
singletracks e Rock Gardens.
O evento teve 204 inscritos das
cidades de Águas de Lindóia, Borda da
Mata, Bom Repouso, Bueno Brandão,
Camanducaia, Campanha, Cambuí,

Divinópolis, Estiva, Extrema,
Inconfidentes, Itajubá, Itapeva, Itapira,
Jacutinga, Lambari, Lindóia, Monte Sião,
Pedralva, Piranguinho, Poços de Caldas,
Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí,
Santa Isabel, Santa Gertrudes, São Paulo,
Serra Negra, Serrania, Senador Amaral,
Socorro, Sorocaba e Tocos do Moji.

O vencedor terminou a prova em 1h23, com velocidade média acima
de 24 Km/h, veja como ficou a classificação final:

Zé Armando e
Toninho Rodrigues
com a ambulância

Geral
Categoria Junior
1º colocado: DIEGO LUIZ ALMEID (Jacutinga/MG)01:23:48
1º Colocado: WILSON BUENO FIDELIS (Serrania/MG) 01:35:33
2º Colocado: RITCHELE JOSÉ SILVA (Estiva/MG)01:24:33
2º Colocado: MAURÍCIO COSTA (Monte Sião/ MG)01:40:20
3º Colocado: RENATO P. DE SOUZA JUNIOR (Monte Sião/MG)01:27:58 3º Colocado: JOSÉ R.E.DOS SANTOS (Borda da Mata/MG)01:41:41
4º Colocado: TIAGO SILVA (Inconfidentes/MG)01:31:21
4º Colocado: GABRIEL A. DELFINO SANTOS (Jacutinga/MG)01:50:48
5º Colocado: PAULO HENRIQUE MARINHO (Cambuí/MG)01:31:44
5º Colocado: LEANDRO SILVA MORAES(Extrema/MG)01:53:08

Categoria Master “A”
Categoria Feminina
1º Colocado: GUSTAVO C GARCIA (Campanha/MG)01:33:07
1º Colocada: MARIA GABRIELA MORAES (Águas de Lindóia/SP)01:50:20
2º Colocado: JOÃO M. DOS SANTOS JR (Cambuí/MG)01:34:00
2º Colocada: SILMARA POLITO (Àguas de Lindóia/SP)02:07:29
3º Colocado: JULIANO AUGUSTO DA SILVA (Cambuí/MG)01:37:38
3º Colocada: BARBARA DE O. ARAÚJO (Santa Izabel/SP)02:18:47
4º Colocado: ADRIANO F. MATOS (Aguas de Lindóia/SP)01:40:01
4º Colocada: CELIA PEREIRA (Pouso Alegre/MG)02:20:48
5º Colocado: BRUNO SALLES (Pedralva/MG)01:41:11
5º Colocada: FABIANA DA SILVA (Itapeva/MG)02:30:07

Categoria Senior
1º Colocado: IVAN MARIOSA (Pouso Alegre/MG)01:36:35
2º Colocado: CLODOALDO PEREIA(Pouso Alegre/MG)01:36:41
3º Colocado: ALTAIR R.DOS SANTOS (Pouso Alegre/MG)01:40:04
4º Colocado: MARCELO CHEFER KOCK (Inconfidentes/MG)01:41:27
5º Colocado: SERGIO MANOEL DA SILVA (Estiva/MG)01:42:28

PNE (Atletas Portadores de
necessidades especiais)
1º colocado ANDERSON
SILVA (Socorro/SP)01:56:58

Categoria Master “B”
1º Colocado: FABIO ALEXANDRE PEREIRA (Cambuí/MG)01:33:55
2º Colocado: TIAGO RODRIGO MORAES (Socorro/SP)01:35:29
3º Colocado: ELCIO S.R. “MAMÃO” (Bueno Brandão/MG)01:41:21
4º Colocado: ABRAÃO SANTOS DE ALMEIDA (Cambuí/MG)01:41:47
5º Colocado: FABRICIO SOUZA (Socorro/SP)01:42:21

A organização do evento agradece a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata, a todos os patrocinadores, bem como a todos
que de alguma forma contribuíram para a realização do
Desafio da Onça.

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA

Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular
Atendemos em domicílio em Borda da Mata, Tocos do Moji e
Zona Rural, agende sua consulta pelo Telefone:(35)99904-8397

CONSERTOS DE PLACAS E
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
STOLL - SHIMA - RIMA - UNIVERSAL
PROTTI E OUTRAS MARCAS.

Falar com Roberto Argentino/Mileide
(19)3895-3590/(19)99126-2755/(19)99995-1852
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Cerca de 70 pessoas participam da 6ª Conferência Municipal de Assistência Social de Tocos do Moji
No dia 17 do julho, aconteceu em
Tocos do Moji a 6ª Conferência
Municipal de Assistência Social.
Com o Tema Proposto pelo Conselho
Nacional de Assistência Social,
“Garantia de Direitos no Fortalecimento
do SUAS”, a 6ª Conferência Municipal
de Assistência Social de Tocos do Moji,
dispôs aos mais de 70 participantes de
diferentes segmentos do município, um
espaço de debates e proposição de
ações, que tanto no âmbito Municipal,
Estadual e Federal possibilitem a

garantia dos direitos já conquistados,
como base para o fortalecimento do
Sistema Único de Assistência Social .
O Presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social, Antonio
Sebastião da Rosa, organizador da 6ª
Conferência Municipal de Assistência
Social de Tocos do Moji, aproveita para
agradecer a bela participação de todos
presentes, e agradecer também o apoio
da Prefeitura Municipal e Departamento
Municipal de Assistência Social na
realização da Conferência.

Grande participação na Conferência

ANUNCIE NO JORNAL
TRIBUNA POPULAR
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Grupo de Caminhada de Tocos do Moji premia quem perde mais peso e medidas

No dia 19 de julho, foi dia de premiação ao Grupo Caminhada de Tocos do Moji, ou seja, de ganhar prêmio ao participante que mais perdeu peso e medidas. Dona Margarida foi a premiada.
“Nossa caminhada está recheada, onde participantes ganham prêmios, são acompanhados por vários profissionais, entre eles Fisioterapeuta, Educador Físico, Nutricionista, Dentista e por toda a equipe da
Estratégia Saúde da Família. Venham participar com a gente do nosso grupo”, diz a Enfermeira do ESF, Shirley Pereira.

Saúde da Mulher – Tocos do Moji
A prevenção ainda é a melhor arma em combate ao Câncer de Mama e de Útero.

No dia 13 de julho, no Distrito Sertão da Bernardina, teve início a campanha contra câncer de útero e de mama. As mulheres reuniram no período da tarde para
realizar o exame e para orientações. Durante tempo de espera, as pacientes assistiam vídeos informativos de orientações referente a prevenção do câncer de
mama e de útero. “Colha seu preventivo, faça a sua mamografia. É simples e fácil. Basta procurar o ESF, para o agendamento. Este ano “Outubro Rosa”
antecipou devido a grande demanda, então desde julho estamos realizando uma maior demanda de exames para cuidar melhor das nossas mulheres. Faça sua
mamografia, faça seu preventivo prevenir ainda é a melhor arma”, diz a Enfermeira do ESF, Shirley Pereira.

12º Campeonato Intermunicipal de Futebol Tocos do Moji está com oito times participantes

Teve inicio dia 23 de Julho o 12º
campeonato intermunicipal de futebol de
Tocos do Moji com seguintes equipes:
Chave A – Tocos do Moji, Fernandes,
Academia BR e KS Bela Vista e Chave B
– São Benedito BM, Santa Cruz BM,

Espraiados e Massaranduba PA.
Após a cerimônia de abertura e
grandiosa queima de fogos, as equipes
de Tocos e Fernandes realizaram
emocionante partida a qual foi disputada
acirradamente até o final. A equipe do

Tocos venceu pelo placar de 2 a 1, e
somou seus primeiros 3 pontos do
campeonato.
Já a outra partida disputada entre as
equipes da Santa Cruz x São Benedito, a
Santa Cruz venceu a do São Benedito

pelo placar 7 a 1, também somando seus
3 pontos.
“Esperamos que este evento esportivo
reúna familiares e visitantes.
Acreditamos que o esporte é um caminho
de inclusão social. Convidamos a todos

para prestigiar, torcer juntos para que
este evento seja concretizado com
sucesso”, diz o Chefe do Departamento
de Turismo.
Apoio: Prefeitura, Câmara Municipal
e Polícia Militar.

Cras realiza exposição de brinquedos e brincadeiras antigas no anexo Santa Cruz

O Cras Sebastiana Marques promoveu a exposição “Brinquedos e brincadeiras antigas” no anexo Santa
Cruz no sábado, 08/07. O tema foi desenvolvido pela agente social Melissa Paolielo junto com as crianças
durante o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ministrado no contra turno escolar dos
estudantes.
As crianças produziram os brinquedos com materiais recicláveis e aprenderam as brincadeiras antigas como pular corda, andar de pé de lata, jogar peteca, entre
outros. Para a coordenadora do Cras, Marcela Machado, o trabalho desenvolvido com as crianças tem o intuito de desenvolver a criatividade e a socialização.
Toda a equipe do Cras e a diretora do Departamento de Desenvolvimento Social, Bruna Ruana, participaram do evento no sábado.

HC Informática
Comércio e assistência técnica

Manutenção em computador,
Notebook e impressoras
Peças e acessórios
Suprimentos de impressão
Recargas de cartuchos tinta e toner
Loja: Rua Duque de Caxias, 158 – Borda da Mata/MG
(Cruzamento com av. Olívio Megale)
Site: www.hcinformatica.loja2.com.br/Email: helio.rdalencar@hotmail.com

Cel/Zap: (035) 9.9876 5165 (Vivo)

Anexo do CRAS no
bairro Santa Cruz
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Funcionários da Prefeitura de Borda da Mata recebem homenagem pelo Dia do Motorista
No dia 25 de julho, é comemorado o
Dia do Motorista e como
reconhecimento aos funcionários da
Prefeitura que desempenham essa
função nos departamentos de
Administração, Obras e Educação e na
Secretaria de Saúde, a Administração
2017/2020 organizou um café da tarde
no final do expediente, na Secretaria de
Saúde e na sede da Prefeitura.
Na Prefeitura, o prefeito André
Marques agradeceu o empenho de todos
os funcionários, especialmente dos
motoristas, pelo trabalho que vem
desenvolvendo em prol do município
“Parabéns para todos os motoristas e
servidores municipais que auxiliam os
seus trabalhos em beneficio de toda

Borda da Mata!”. Na Secretaria
Municipal de Saúde, Rosaly Esther
também falou aos funcionários “tenho
muita alegria em comemorar hoje com
todos vocês o Dia do Motorista, uma
data para homenagear e reconhecer os
profissionais que trabalham com o ‘pé
na estrada’. São verdadeiros guerreiros.
E hoje comemoramos também o Dia de
São Cristóvão, santo católico
considerado o padroeiro dos motoristas
no Brasil.”
Participaram das comemorações
todos os demais funcionários dos
departamentos e secretaria e também o
vice-prefeito Paulo Cesar, o chefe de
gabinete Celso Cardoso e o diretor de
Obras, Barezze Brandão.

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
pratos
executivos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Homenagem aos Funcionários da Prefeitura pelo Dia do Motorista

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES
Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.
CRECI:12.649(PF)

Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telef
one:(35)9992-1437
elefone:(35)9992-1437
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Mulher é presa após desentendimentos
e ofensas a vizinha
A PM compareceu ao bairro São Benedito, onde segundo informações uma senhora
bastante conhecida no meio policial por diversos delitos, havia ido até a residência
de sua vizinha e começou a ofendê-la com palavras desqualificantes, alegando que
na residência da mesma ocorre tráfico de drogas sendo ela uma vendedora de
“pedras”, se referindo ao tráfico de “Crack.” Que após alguns minutos não se
dando por satisfeita tomou um aparelho de celular das mãos da vítima lançando-o
bruscamente ao solo e danificando-o. No local as partes estavam exaltadas e após
os ânimos serenarem a Viatura as conduziu para as demais providências na Delegacia
de Polícia.

Menor tenta escapar de blitz em motocicleta,
mas é abordado e apreendido
Durante operação blitz de trânsito, a PM localizou um veículo motocicleta suspeito
com duas pessoas trafegando pelo centro da cidade, ao ser dada ordem de parada
para o motociclista, o mesmo não respeitou e evadiu em alta velocidade colocando
pedestres, o passageiro da motocicleta, veículos e a si mesmo em risco, que logo
após a viatura Policial conseguir abordar o veículo, onde foi constatado que era
conduzido por menor e que também seu passageiro tratava-se de um menor. Após a
abordagem e identificação do condutor e passageiro, foi feito contato com o
Conselho Tutelar para acompanhamento da ocorrência e com os pais dos menores
que compareceram ao Pelotão da PM sendo e REDS encerrado na Delegacia de
Polícia de Plantão na cidade de Pouso Alegre.

Indivíduos são presos por porte de
entorpecentes na Festa de
Nossa Senhora do Carmo
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Equipe da Unidade Básica de Saúde
do bairro Santa Cruz recebe capacitação
A equipe da Unidade Básica
de Saúde do bairro Santa Cruz
participou de capacitação na
sexta-feira, 21/07, com o tema:
Álcool e outras drogas e
política de redução de danos. A
capacitação aconteceu em
forma de roda de conversa e
apresentação do assunto pela
enfermeira Aline Siqueira de
Almeida.

Moradores do bairro Barro Amarelo realizam mutirão
para construir calçada no posto de saúde da comunidade
Os moradores do bairro Barro Amarelo
organizaram um mutirão para construir a
calçada no posto de saúde do bairro. A
Prefeitura cedeu os materiais necessários,

mas como a mão de obra demoraria por
estar empenhada em outras demandas,
os próprios moradores se uniram e
realizaram o serviço.

Bela iniciativa que evidencia como é
importante a parceria entre a população e
a Prefeitura para Borda da Mata crescer
sempre mais.

Durante patrulhamento pela área central, por ocasião da festa de Nossa Senhora
do Carmo, a PM se deparou com um indivíduo que ao perceber a aproximação dos
militares demonstrou atitude suspeita, sendo imediatamente abordado e submetido
à busca pessoal, onde foi encontrada no bolso de sua blusa uma porção de uma
substância análoga maconha e um papelote de substância análoga a cocaína. Durante
deslocamento com autor preso, a PM se deparou com mais dois indivíduos em
atitudes suspeitas sendo abordados e identificados e submetidos a buscas pessoais,
onde foi encontrado no bolso de sua blusa um pino de substância análoga a cocaína,
uma porção de substância análoga a maconha e com o terceiro indivíduo, foi
encontrado no bolso da sua blusa dois pinos contendo substância esbranquiçada
análoga a cocaína. Sendo dada voz de prisão aos mesmos e o REDS encerrado na
Delegacia de Plantão.

Menor é apreendido com entorpecente
durante Festa de Nossa Senhora do Carmo
Durante realização do policiamento na festa de Nossa Senhora do Carmo, abordou
um cidadão em atitude suspeita, que colocava a mão em seus bolsos aparentando
procurar algo. Ao ser realizada a busca pessoal foi encontrado um cigarro de
substância análoga a maconha uma quantia de R$ 334,00 em dinheiro. Ao conferir a
identificação do abordado, constatou-se que se tratava de pessoa menor de idade,
sendo este apreendido. Foi solicitada a presença do Conselho Tutelar e da mãe do
apreendido, para o acompanhamento da ocorrência que se encerrou na Delegacia
de Polícia.

Calçada do Posto de Saúde do Barro Amarelo

Homem é preso por manter pássaros
da fauna silvestre em gaiolas
Durante apoio as equipes de policiais ambientais, policiais de Borda da Mata e
Congonhal, em diligências, chegaram até a residência de um senhor onde segundo
denúncias anônimas, o mesmo estaria criando presos em diversas gaiolas pássaros
da fauna silvestre. Os policiais ambientais observaram que na área da casa, havia
um pequeno muro, ficando a vista várias gaiolas de pássaros e em duas delas foram
reconhecidas duas espécies silvestres, sendo um canário da terra e um caboclinho.
Ao ser indagado da devida licença da autoridade competente para tal atividade o
mesmo disse não possuí-la, sendo então dada voz de prisão em flagrante delito ao
autor que foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para demais providências.

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

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)

Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

GRÁFICA E JORNAL
TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Idosos do Lar participam de festa julina e passeiam durante Festa da Borda

Com terço cantado, música com violeiro e sanfoneiro,
comidas típicas e muita alegria, os idosos do Lar
Monsenhor Pedro Cintra participaram da Festa Julina
preparada pelos funcionários e voluntários no
domingo, 09/07. Estiveram presentes vários
participantes do Terço dos Homens que conduziram a
reza.
A Padaria Primor ofereceu vários quitutes típicos para
a festa, além do empenho de funcionários e voluntários
que ajudaram e também participaram da comemoração.
A fé e a satisfação dos idosos em poder rezar junto,
receber visitas, carinho e atenção das pessoas fazem o
dia dos senhores e senhoras que vivem no Lar mais
feliz.
No dia 14/07, durante a tradicional Festa da Borda, os
idosos do lar passaram uma tarde na Praça Antônio
Megale. Comer alimentos diferentes, conversar com
pessoas novas e receber o carinho dos funcionários e
voluntários também fora do Lar foi uma alegria a mais
para os senhores e senhoras. A Prefeitura de Borda da
Mata agradece o carinho e a recepção de todos os
comerciantes e barraqueiros com os idosos do Lar.

Pastelaria do Moacir oferece lanche aos idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra na Festa da Cidade

No dia 13 de julho, a Pastelaria do Moacir ofereceu aos idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra um lanche com salgados e refrigerantes,
durante o passeio que eles estavam realizando na Festa de Aniversário da Cidade.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 04/2017
“Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal
de Borda da Mata 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 - O Poder Executivo Municipal de Borda da Mata é exercido, no âmbito de
suas atribuições, pelo Prefeito Municipal, auxiliado, na forma desta Lei, pelo VicePrefeito e pelos Secretários Municipais, Chefes de Departamentos, Assessores e
suas equipes, no exercício das respectivas atribuições constitucionais, legais e
regulamentares.
Art. 2º - A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Borda da
Mata será composta pelos órgãos essenciais constantes do Anexo I da presente
Lei.
Art. 3º - A organização administrativa da Prefeitura Municipal, com a relação dos
cargos em comissão, as funções de confiança e funções gratificadas, nomenclatura
dos cargos, tipo de recrutamento, número de vagas, nível de escolaridade e tabela
de vencimentos, constam do Anexo II da presente lei.
Art. 4º - Integram os Quadros de Pessoal do Poder Executivo Municipal as
Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1 a FC-3, os Cargos em Comissão,
escalonados de CC-I a CC-V, e Funções Gratificadas G1 a G3, para o exercício de
atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos termos do Anexo II.
§ 1º - A ocupação de Cargos em Comissão mediante recrutamento amplo, na
Administração Direta, fica restrita ao limite de 10% (dez por cento) do total geral de
Cargos Efetivos.
§ 2º - A ocupação das Funções Confiança e Funções Gratificadas serão feitas
exclusivamente por servidores efetivos.
Art. 5º - As Secretarias Municipais, os Departamentos e Assessoria são órgãos
de primeiro nível hierárquico e de direção geral da estrutura administrativa, aos
quais compete à integração, coordenação, supervisão e execução das ações de
governo, dentro das respectivas áreas de atuação, na forma desta Lei e das normas
regimentais.
Art. 6º - Compete ao Prefeito do Município prover os cargos e as funções de
confiança do âmbito do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica Municipal.
§1º - A nomeação para cargos ou a designação para funções de confiança recairá
sobre pessoa de livre escolha do Prefeito, e somente dependerá de formação técnica
quando as atribuições a serem exercidas pressuponham conhecimento específico
que a lei cometa, privativamente, a determinada categoria profissional.
§2º - Os nomeados para cargo ou designados para função de confiança farão
antes da investidura declaração de bens na forma da lei.
Art. 7º - Os servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados serão
remunerados conforme a tabela de vencimentos constante do Anexo II.
Art. 8º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias que lhes forem correspondentes, alocadas e remanejadas mediante
decretos executivos, regulamentando a movimentação de dotações e verbas
orçamentárias, inclusive seus cancelamentos, no corrente exercício financeiro.
Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entre em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 13 de abril de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O que são
mananciais?
Os mananciais são todas as fontes
de água, as quais podem ser superficiais
ou subterrâneas, e tem uma grande
importância, pois podem ser muito
utilizadas no processo de abastecimento
público. Incluem diversas fontes de
água, como os lagos, rios, represas,
entre outros. Assim como todas as
fontes naturais, os mananciais também
necessitam de cuidados especiais, e
esses cuidados são garantidos pela lei
de proteção aos mananciais. O principal
ponto é evitar a poluição das águas dos
mananciais, aplicando punições aos
poluidores. O rápido crescimento das
cidades fez com que as águas fossem
ficando poluídas, pois a população se
descuidou cada vez mais, e poucas
atitudes foram tomadas quanto a isso.
Hoje é fundamental que os órgãos
fiscalizadores intensifiquem a
fiscalização dos mananciais e apliquem
severas multas a quem for pego poluindo
os mananciais sejam pessoas ou
empresas.
“Água fonte da vida”
Leonardo Alex - Biólogo/gestor
Ambiental

Cavalgada Sítio
Santa Rita
Tocos do Moji
Acontecerá a 5ª cavalgada do Sitio
Santa Rita, dia 06 de agosto, com início
às 11h.
Almoço acompanha porco no bafo,
grátis aos cavaleiros e charreteiros.
A camiseta da cavalgada já está a
venda na Dirce e Nenê da Sorveteria, o
custo é R$20,00, com direito ao sorteio
de uma Potra e outros prêmios.
Show ás 14h com “Mariano &
Adriano” cantando os maiores
sucessos de João Mineiro e Marciano,
Local: Rancho Poeira da EstradaEntrada franca.

Viva a vida
caminhando...

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

26 de julho, Dia de Caminhada, nem o
inverno fez o grupo da caminhada de
Tocos do Moji perder o ânimo. Nosso
grupo de caminhada, mais recheado de
novidades, abordamos aos integrantes
a importância de colher preventivo e a
mamografia. Orientamos que os exames
devem estar em dia. Orientamos e
entregamos panfletos de câncer de mama
e de útero. Realizamos solicitação de
mamografia e também marcação de
preventivo.
E logo após as orientações foi
oferecido café da manhã e alongamento
com Henrique. Realizamos caminhada
ao ar livre, curtindo nossas passagens
maravilhosas. A nossa cidade, as nossas
belezas. Nem todos tem a dádiva, o
privilégio de ter essas lindas paisagens
logo de manhã. Tocos do Moji a nossa
cidade.
Shirley Pereira
Enfermeira
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Prefeitura de Bom Repouso e Instituto Federal Sul de Minas
(Machado) realizam “Projeto Expedição” com várias atividades
A Prefeitura Municipal de Bom
Repouso em parceria Instituto Federal
de Educação, Ciência, e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais, recebeu o Programa
EXPEDIÇÃO IFSULDEMINAS entre os
dias 10 e 15 de Julho.
O projeto foi executado por alunos do
Campus Machado que abriram mão do
período de férias e de descanso para
desenvolver diversas atividades com a
população do munícipio.
Foram ministradas diversas palestras
e cursos pelos alunos dos cursos de
Engenharia Agronômica, Ciências do
Alimentos e Administração e foram
desenvolvidas palestras sobre Uso
Seguro e Consciente de Agrotóxicos nos
Bairros Bentos e Garcias.
Teve ainda, curso sobre Manejo
Integrado de Pragas e doenças do
morango, que foi um sucesso em
pequenos produtores, curso sobre

Segurança Alimentar e utilização integral
dos Alimentos com as Cantineiras da
Escola Municipal, Palestras sobre
relacionamento interpessoal e trabalho
em equipe com os agentes de saúde,
servidores da saúde e da prefeitura,
professores da escola Municipal Atílio
da Silva Brandão e da escola Estadual
Coronel Ananias de Andrade, Curso
sobre Plantas medicinais, Curso sobre
yoga e técnicas de massagem, Cine
Debate, com o filme Uma história de
amor e fúria e um cinema para as crianças
no sábado à tarde com o filme Walle.
Depoimentos de alunos do
IF que participaram:
Quando fui convidada para participar
da Expedição 2017 confesso que senti
um pouco de insegurança misturada com
uma alegria enorme, já que ano passado

havia tentado e não consegui participar.
Com o tempo passando a ansiedade foi
só aumentando e as perguntas também:
Será que daria conta?, As pessoas iam
gostar? Poderia eu encarar uma turma
para falar mais de uma hora? Em meios a
tanta pergunta tinha a vontade de
aprender e arriscar não deixando o medo
impedir novas experiências e amizade. E
foi exatamente isso que aconteceu, sem
palavras para descrever como fomos
bem recebidos, ficamos um uma
pousada maravilhosa, tivemos muitos
mimos se assim pudermos chamar.
Segunda feira de manhã já tivemos a
primeira palestra e confesso foi uma
mistura de emoções sem explicação,
porém ao término com as pessoas vindo
falar com a gente podemos ter a noção
que havíamos nos saído bem, todas
aquelas perguntas tiveram resposta
positivas, com um belo SIM para todas

Equipe do projeto EXPEDIÇÃO: da esquerda
para a direita: Vinicius Ferraz Nascimento,
João Pedro Gama, Breno Henrique Alexandre,
Kayro Luiz Barra Mansa, Terezinha de Fátima
Alcântara Crispim, Natali Alcântara Brandão,
Laís Azevedo Domingues, Taciane Aline de
Curso realizado com as cantineiras da Escola
Bem,
Laís Silva Ribeiro , Dalila Roberta Pereira
Municipal Atilio da Silva Brandão entre os dias
e
por último a direita Antonio Carvalho
10, 11 e 12 sobre segurança alimentar e
Caixeta,vice-Coordenador
da equipe
utilização integral dos alimentos

as perguntas. E assim foi com as outras
palestras e minicursos que ministramos
a resposta daqueles que ouviram foram
maravilhosas, as críticas que recebemos
foi de uma importância muito grande
pois nos fizeram crescer e aprender muito
com certeza.
Expedição deveria fazer parte da grade
curricular de todos os alunos, para que
todos pudesse ter a oportunidade de
crescimento
humanitário
e
principalmente profissional, pois essa
experiência não nos tira dias de férias,
mas nos acrescentam aprendizagem que
é para o resto da vida.
Taciane Aline de Bem
Campus Machado
Participar do projeto Expedição do IF
do Sul de Minas, foi uma experiência
mais que enriquecedora. Foi antes de
tudo um aprimoramento humanista, onde
pudemos mais aprender do que orientar.

Equipe do projeto Expedição: Prefeito
Messias, Secretárias de Educação e
Assistência Social, Terezinha de Fátima
Alcântara Crispim e Natali Alcântara Brandão

Estar em uma equipe multidisciplinar
que buscou a todo momento atender as
demandas geradas pelo município de
Bom Repouso também engrandeceu
muito a experiência, inclusive no ponto
de vista profissional, por conta de toda
interação que tivemos, principalmente
com os agricultores, servidores,
autoridades, e todos os agentes
envolvidos da sociedade, que fizeram
dessa experiência algo inesquecível. O
projeto nos mostrou também que temos
muito a aprender, melhorar para assim
atender os nichos que mais precisam.
Também devemos ressaltar que só
pudemos desenvolver bem o que foi
proposto graças ao empenho de todos
e a excelente acolhida do generoso povo
de Bom Repouso.
Kayro Luiz Barra Mansa, 7º
período de Engenharia Agronômica,
IF-campus Machado

Curso de Yoga e técnicas de massagem

Curso sobre Manejo Integrado de
Pragas e Doenças do Morango no
bairro Boa Vereda de Cima contou
com a presença de 50 produtores
de morango

Curso cultivo de plantas medicinais
com alunos do 4°ano da escola
municipal Atílio da Silva Brandão

Curso de Cultivo de Plantas Medicinais com o Grupo da Terceira Idade
Gincana realizada com as crianças do
Centro de Atendimento Sócio Infantil

Palestra sobre
relacionamento
interpessoal e
trabalho em
equipe realizada
com agentes de
saúde do PSF,
com servidores
da saúde e
demais setores
da Prefeitura,
com professores
da Rede
Municipal e
Estadual

VENDE-SE PIANO
ZIMMERMANN
VERTICAL
Tratar pelo telefone:(35)9.9805-2659

Bom Repouso realiza X Conferência Municipal de Assistência Social
No dia 17 de julho, foi realizada
em Bom Repouso a X Conferência
Municipal de Assistência Social.
Estavam presentes o Prefeito
Messias Crispim Brandão, o VicePrefeito Hélio José de Andrade, o
Presidente da Câmara de Vereadores,
Ederson dos Santos, a Secretária

Municipal de Assistência Social,
Natali Alcântara Brandão, a
Presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social, Márcia Paula
Silva e o Sargento Batista
representante do Destacamento da
Policia Militar do município, além
dos representantes das demais

secretarias e entidades presentes.
O Evento contou com a presença
de 150 pessoas e contou com a
presença de Ana Luísa de Souza e
de Elizângela de Souza Franco,
representantes regionais da SEDESE,
que ministraram uma palestra sobre
a Garantia de Direitos no Sistema

Único de Assistência Social – SUAS.
Houve uma bela abertura feita pela
banda da Associação Musical e
Artística Bom Repousense e em
seguida com uma apresentação de
dança realizada pelo grupo da
terceira idade ao som de Luiz
Gonzaga.

X Conferência Municipal de Assistência Social de Bom Repouso
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Durante o evento foram
discutidos com todos presentes as
reais necessidades do Município,
Estado e União no âmbito da
Assistência Social e ao final foram
deliberadas propostas para a
Garantia de direitos no SUAS nos
três entes federados.

