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Escritor de Borda da Mata
participa de nova Antologia
O escritor Léo Guimarães participou
da Antologia de Poesias, Contos e
Crônicas “Singularidade das Palavras”,
que foi lançada em dezembro de 2019
pela Editora Scortecci e contou com 123
autores de todo o Brasil, dividida em 2
volumes. Léo participou do volume 1
com as poesias: Inspiração, Pó da
Criação e Florzinha. Em 2019 ele lançou
seu livro “Escritos, proseios &
cantorias” (Recanto das Letras),
participando de 2 antologias (Recanto
das Letras e Scortecci) e 4 coletâneas
(PerSe/Projeto Apparere e Cavalo Café/
Porto de Lenha).
Essa nova conquista literária do autor
somente foi possível graças ao valioso
apoio pessoal e financeiro de seus
amigos: Marília Duarte Lopes Sáber,
Rogério Cândido de Melo, Luciana
Aparecida Guimarães, Maria Leonice da
Conceição Santos, Maria Angélica
Fagundes da Silva, Edna Motta, Patrícia
Machado, Beto e Rose Pádua, Gláucia
Brandão, Dr. Adolfinho Cabral, Aline

Beraldo Silva, Dalva Luzia Silva e Karina
Marques. Sem o decidido e costumeiro
apoio desses cultores da literatura e da
cultura não seria possível ao autor
prosseguir com os seus projetos.
Léo e sua esposa Josiane estiveram
presentes na cerimônia de lançamento
da Antologia que aconteceu no dia 7 de
dezembro de 2019, na sede da Editora
Scortecci, no bairro de Pinheiros, em São
Paulo – SP. O evento realizado no
Espaço Scortecci contou com a
participação do editor João Scortecci,
Fernanda de Sá e demais colaboradores
do staff Scortecci, além de muitos
autores e amantes da literatura. Na
programação, além do lançamento da
Antologia “Singularidade das
Palavras”, ocorreu também lançamento
de diversos livros de autores da casa,
Sarau Lítero-musical e o lançamento da
Antologia “Asabeça – Cabeça que
Voa”, com autores vencedores do
Prêmio Literário Livraria Asabeça e
Bignardi Papéis 2019.

Homenagem à Ex-Primeira-Dama Claret de Melo
Por Léo Guimarães (*)
Faleceu em 26 de dezembro
de 2019, aos 82 anos, a ExPrimeira-Dama Claret de Melo,
esposa do Ex-Prefeito Dr.
Francisco Martinho de Melo Jr
(Xikito). Seu marido governou
nosso Município por três
mandatos.
Antônia Maria Claret de
Melo nasceu em Borda da Mata
no dia 20 de novembro de 1937,
filha de Carolina Oriolo de
Oliveira e José Cândido de
Oliveira. Casada com o ExPrefeito Xikito, teve três filhos:
Carolina Emília de Melo (in
memorian), Neyva Maria de
Melo e Dr. José Renato de Melo,
este casado com Josmara de
Oliveira Melo. E as netas: Maria Luiza de Oliveira Melo
e Ana Clara de Oliveira Melo.
Exemplo de mulher, mãe, esposa e muito religiosa,
Claret foi muito querida pelos bordamatenses, familiares
e amigos, aos quais ela sempre dirigiu seu sorriso
meigo, demonstrando a sua simplicidade e disposição
no auxílio ao próximo. Foi Primeira-Dama de Borda da
Mata por três mandatos de seu esposo Dr. Xikito, de
31/01/1977 a 31/01/1983, de 01/01/1989 a 31/12/1992, e
de 01/01/2001 a 31/12/2004.

Para essa homenagem contei com o apoio e informações da sobrinha
Júnia, filha do casal Tatão e Maria do Carmo. Ela sempre teve um enorme
carinho pela tia Claret. Inclusive as fotos que acompanham esse texto
foram gentilmente disponibilizadas por ela e são da visita surpresa que
seus pais fizeram para a querida tia Claret por ocasião de seu aniversário
natalício em novembro último.
(*) Léo Guimarães é Servidor Público Municipal, Jornalista, Escritor e
Imortal da Academia Pouso-alegrense de Letras.

Presépios da Praça e da Basílica em Borda da
Mata integram Circuito de Presépios do Estado

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.

O Iepha – Instituto do Patrimônio
Histórico e Cultural de Minas Gerais,
promove pela quarta vez, em 2019, o
Circuito de Presépios e Lapinhas do
Estado, um roteiro on-line de visitação
dos presépios montados em casas e
espaços públicos. Borda da Mata
participa do guia pela primeira vez com
duas obras: o presépio em tamanho real
montado na Praça Nossa Senhora do
Carmo pela Prefeitura e o presépio da
Basílica de Nossa Senhora do Carmo,
conceituado pelo artista Adolfo
Cabral, a pedido do pároco e reitor,
padre Adilson da Rocha.
Ao todo, 190 municípios tiveram
presépios residenciais e comunitários
cadastrados. Cidades de todas as
regiões do estado integram o roteiro e
receberam visitantes de diversos
lugares durante o período natalino até
o dia 6 de janeiro. Os municípios que
cadastraram seus presépios pontuam
no Programa ICMS Patrimônio

Cultural. Em Borda da Mata, desde
2018, a Administração trabalha as
políticas públicas para estruturar o
setor de Cultura e Patrimônio
Histórico para que o município tenha
ferramentas para atuar nestas frentes.
A atuação dos conselhos de Cultura

e
de
Patrimônio
Histórico, constituídos
por
representantes do poder público e da
sociedade são essenciais para o
planejamento e realização de ações.
O guia pode ser acessado no site
do Iepha-MG.
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Prefeitura de Borda da Mata publica Edital do Programa Social de Habitação Popular
Inscrições para lotes que serão doados pela Prefeitura vão de 2 a 31 de março de 2020. Para se inscrever, candidatos
devem atender a critérios sociais e de renda. Edital pode ser acessado no site da Prefeitura
A Prefeitura de
Borda da Mata
publicou no dia 30
de dezembro, o
edital
que
estabelece as
regras
para
inscrição
e
seleção
das
famílias que serão
contempladas
pela primeira fase
do
Programa
Social
de
Habitação
Popular. A íntegra do edital, com o
formulário de inscrição e outros
documentos, podem ser acessados no
site da Prefeitura.
As inscrições para o programa vão de
2 a 31 de março de 2020 e serão
recebidas na sala 7 do Terminal
Rodoviário pela Comissão Especial de
Recebimento de Documentos e
Avaliação de Inscritos.
Inscrições
Para se inscrever, as famílias devem
residir há pelo menos cinco anos no
município e atender a uma série de
critérios socioeconômicos que têm o
objetivo de beneficiar famílias de baixa
renda e que não possuem moradia.
Conforme segue:
b) Não ter sido beneficiado
anteriormente
em
programas
habitacionais da Prefeitura de Borda da
Mata;

c) Possuir renda familiar mensal não
superior a 03 salários mínimos vigentes
(valor vigente até à data de inscrição);
d) Ter idade mínima de 18 anos
completos;
e) Ter constituído Núcleo Familiar,
assim entendido:
estado civil casado e/ou viúvo;
- convivente em união estável;
- estado civil solteiro, com filho de até
21 anos de idade, residindo no mesmo
imóvel;
- possuir curatela de pessoa
absolutamente incapaz de exercer atos
da vida civil, nos termos do Artigo 3ª do
Código Civil Brasileiro;
- possuir curatela de pessoa
relativamente, incapaz, estritamente por
deficiência mental que lhe gere
discernimento reduzido, ou excepcional
sem desenvolvimento mental completo;
- possuir curatela de pessoa maior de
60 anos;

f) Idoso (idade superior ou igual a 60
anos) e Pessoa com Deficiência (PCD),
independente do estado civil.
g) O requerente ou qualquer membro
do Núcleo Familiar não poderá possuir
ou ter outro imóvel no município de
Borda da Mata, mediante a negativa do
imóvel no cartório.
h) Certidão negativa de inscrição de
cadastro de inadimplentes.
No ato da inscrição, o candidato deve
apresentar uma lista de documentos para
comprovar que ele atende os critérios
estabelecidos pelo programa. A lista de
documentos está presente no edital que
deve ser lido atentamente pelos
candidatos, a fim de que conheçam todo
o seu conteúdo.
A lista preliminar de inscritos será
divulgada no dia 6 de abril de 2020. A
listagem será afixada no quadro de
publicações da Prefeitura e em seu site
oficial. As inscrições serão validadas
pela Comissão Especial de Recebimento
de Documentos e Avaliação de Inscritos,
que poderá, caso julgue necessário,
abrir diligências para apurar as
informações declaradas pelos inscritos.
Após a divulgação da lista preliminar,
será possível aos candidatos interpor
recurso administrativo no prazo de cinco
dias úteis, a partir da publicação, junto
ao Departamento de Desenvolvimento
Social.
Lista final de inscritos e sorteio
No dia 24 de abril será, então,
divulgada a relação dos inscritos

homologados. Novamente, a relação
estará disponível no quadro de avisos
da Prefeitura e em site na internet. A
partir dessa base de inscritos, será
realizado no dia 6 de maio, na Câmara de
Vereadores, um sorteio em sessão
pública.
O sorteio definirá a ordem de
classificação para todos os inscritos,
partindo das reservas legais para idosos
e pessoas com deficiência para as vagas
de ampla concorrência. Em caso de
número de inscrições superiores ao de
lotes disponibilizados, este serão
distribuídos conforme a ordem de sorteio,
ficando os demais sorteados como
suplentes também obedecendo a ordem
de sorteio.
Construção
Após receber o terreno da Prefeitura,
os beneficiários terão um prazo de seis
meses para dar início à construção e prazo
de 36 meses para concluí-la. As obras
serão fiscalizadas desde seu início até sua
conclusão. Caso a construção não se
inicie ou se conclua dentro dos prazos
estipulados, a área volta para o município
sem possibilidade de ressarcimento ao
beneficiário pelo que tiver sido edificado
até aquele momento.
A Prefeitura doará aos beneficiários um
projeto arquitetônico padrão de 48 metros
quadrados, que pode ou não ser utilizado
pelo beneficiário, mas a obra a ser
edificada não poderá ser inferior a esta
área e deverá ser obrigatoriamente de
alvenaria.

Beneficiário não poderá vender ou
alugar pelo prazo de 30 anos
Por se tratar de um programa de
interesse social, voltado a uma política
pública de moradia, os beneficiários não
poderão, sob hipótese alguma, alugar ou
vender o imóvel pelo prazo de 30 anos a
contar da emissão do habite-se.
Primeira fase do programa
A doação de terrenos é a primeira fase
do Programa Social de Habitação Popular.
Nesta etapa, a Prefeitura desapropriou
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, estão sendo desafetadas seis
áreas 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.

Fogos silenciosos e shows na praça marcam Réveillon 2019 em Borda da Mata

Famílias e amigos se reuniram nas praças centrais de Borda da Mata para brindar a chegada de 2020. O palco montado entre a Praça Antônio Megale e Praça
Nossa Senhora do Carmo recebeu dois shows no final do ano. No dia 30, o grupo da cidade República do Samba comandou o show. Na virada do ano, foi a vez
do grupo Sapo Brasilis comandar a contagem regressiva e animar a chegada do ano novo. Uma festa preparada para garantir a diversão e segurança de todos.
Com a equipe de segurança e apoio da Polícia Militar, o Réveillon 2019 não teve intercorrências.
Em Borda da Mata, pela primeira vez, a queima de fogos foi silenciosa. De acordo com o prefeito André, “a ação vai de encontro com a preocupação com o
bem-estar dos idosos, crianças e animais domésticos. O show pirotécnico desde ano foi muito bonito, realizado com os fogos luminosos”.

Prévia do Carnaval 2020 em
Borda da Mata: Confira a
programação de desfiles dos blocos:

O planejamento para o Carnaval 2020
em Borda da Mata já começou. Serão
cinco dias de festa, com shows ao vivo,
no palco montado na praça central, e
desfile de blocos carnavalescos. A
programação conta ainda com DJ e
matinê.
O planejamento inicial, no entanto, já
conta com a programação completa de
desfiles dos blocos, que é a seguinte:
Sexta
Corneteiros
Concentração: 19h, na Casa do
Compadre - Saída para a praça: 23h
Sábado
Caminho do Mé
Concentração: 16h, no Compadre Saída pra praça: 20h

Domingo
Bloco à Fantasia
Concentração: 16h no Espetinho Saída para a praça: 20h
Bloco do Caixão
Concentração: 16h, no Bar do Teta Saída para a praça: 21h30
Segunda
Maria Sapatão
Concentração: 18h, no Bar do Beto Saída para a praça: 21h00
Baile do Mé - 23h Compadre
Terça
Bloco #euvou Oba Oba
Concentração: 15h, no Oba Oba Saída para a praça: 19h
Bloco Rural
Concentração: 18h, no Bar do Adnan
- Saída para a praça: 21h30

Ciclistas participam de Pedal Solidário em Borda da Mata
Atletas de Borda da Mata, Tocos do Moji, Estiva, Pouso Alegre,
Bueno Brandão e Gonçalves participaram do Pedal Solidário no dia 15/
12, em Borda da Mata, com percurso de 24 km pelos bairros Areião,
Gaspar e Ribeirão Bonito. O evento beneficente doou a renda arrecadada
ao menino Otávio Augusto, portador da doença rara Atrofia Muscular
Espinhal (AME).
A Prefeitura de Borda da Mata participou do evento com o
fornecimento de frutas, água, disponibilização de carro de apoio e
ambulância. O organizador do evento, Ramirez Medeiros, conta que o
valor arrecadado não foi suficiente para a compra do equipamento ao
Otávio (guindaste transfer – custa cerca de R$ 8 mil), mas agradece a
todos pela participação, apoio e patrocínio “agradecimento à Prefeitura
pelo apoio aos atletas, ao serviço de cronometragem gratuito fornecido
pelo “Gago” de Santa Rita do Sapucaí, ao fotógrafo Leonardo Souza, à
Eletrônica Marques pelo som, ao Éder do Posto BR pelo espaço, aos
músicos Camaleão do Rock e Gustavo e a todos que trabalharam no dia
do evento.”
PÓDIO
Os cinco primeiros colocados receberam troféus e todos os
participantes receberam medalhas. No pódio, o primeiro lugar ficou
com o bordamatense Lucas Bento com o tempo de 58:39. Em segundo
lugar, José Roberto, também de Borda da Mata completou a prova em
59:23. No terceiro lugar, o atleta Evandro Salvador de Estiva chegou
com o tempo de 59:31. De Borda da Mata, o quarto lugar ficou com Pizi,
com o tempo de 01:02:10. Completando o pódio, o quinto lugar veio de
Estiva, Anderson da Silva, com o tempo de 01:02:40.
SOLIDARIEDADE
Quem ainda quiser ajudar na aquisição do equipamento necessário
para o tratamento de Otávio, pode depositar qualquer quantia na conta
da mãe do menino, Karina Aparecida Chaves (Caixa Econômica
AGÊNCIA 1685 - OPERAÇÃO 013 - CONTA 9354-8).

Pacientes da Unidade de Saúde do Centro em
Borda da Mata participam de grupo periódico
para controle de diabetes e pressão alta
Médico, enfermeira, farmacêutica,
técnica de enfermagem e agentes de
saúde integram a equipe que atendem
os pacientes diabéticos e hipertensos
no grupo Hiperdia da Unidade Básica
de Saúde. Na UBS Monsnehor Pedro
Cintra, no Centro de Borda da Mata,
cerca de 60 pessoas participam do
atendimento
q
u
e
acontece a
cada dois
meses
e
concentra
em um só
l u g a r
informações
d
e
prevenção e
cuidados

com a saúde. Os encontros acontecem
no salão da Igreja Presbiteriana
Independente, próximo à Unidade.
Conforme explica a enfermeira Débora
Brandão “na reunião fazemos controle
do peso, aferição de pressão arterial,
teste da glicemia, a farmacêutica entrega
os remédios necessários, o médico
conversa com o paciente e toda a equipe
também orienta. Criamos um vínculo com
os pacientes, o que facilita no
acompanhamento da necessidade de
cada um”. De acordo com o médico da
Unidade, Jonas Domingues, “nosso
foco é a prevenção e também evitar
novas doenças, por isso orientamos
sempre a manter bons hábitos, porque o
remédio ajuda, mas o que resolve são as
atitudes do dia a dia, como a alimentação
saudável e a atividade física”.

Para facilitar o acesso dos
participantes do grupo, os remédios
necessários são entregues durante o
encontro, conforme explica a
farmacêutica Lidiane Militão. A dona
Maria não perde um encontro “o grupo
é bom porque a gente faz o
acompanhamento sempre, não precisa
esperar passar mal para ir ao médico”.
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Mais um Centro de Educação Infantil de Excelência é inaugurado em Borda da Mata

Borda da Mata conta agora com mais um centro de excelência em Educação Infantil. O CMEI Professora Maria das Graças Sousa foi inaugurado no dia 12 de dezembro, com a presença de autoridades, moradores,
educadores e alunos da rede municipal. O investimento total no prédio e infraestrutura que o rodeia é de pouco mais de R$ 2 milhões. A cerimônia, aberta ao público, marcou a celebração de uma conquista importante
para a comunidade, que passa a contar com dois CMEIs, tendo assegurados acolhimento e educação de qualidade para as crianças de 0 a 5 anos do município. O prédio é dotado do que há de mais moderno em
infraestrutura para a educação infantil. Ele possui berçários, cozinha, salas multiuso, refeitório, brinquedoteca, banheiros adaptados, lactários, salas de aula, tudo pensado sob medida para a primeira infância.
O prédio foi construído com recursos do governo federal, que investiu cerca de R$ 1,38 milhão, e terá capacidade de atender por volta de 120 crianças. A atual administração investiu outros R$ 650 mil de recursos
próprios do município em obras de infraestrutura no entorno do prédio para pavimentação, drenagem e outras pequenas obras.
“Esta é mais uma conquista que só se tornou possível por conta do enorme esforço feito pela Prefeitura e pela comunidade. O sacrifício de todos, o trabalho e comprometimento estão levando a essas conquistas
que pareciam distantes há pouco tempo, quando ainda lutávamos contra a crise. Ainda estamos lutando, mas, com uma pequena vitória a cada dia, estamos deixando os tempos difíceis para trás”, disse o prefeito
André Marques.

Projeto de Lei aprovado pela ALMG torna Borda da Mata Capital Estadual do Pijama
Projeto de lei torna patrimônio cultural do Estado o modo de fazer pijama do município de Borda da Mata. Cidade produz cerca de 80 mil
peças de pijamas todos os anos, sendo referência nacional na confecção do produto.
Borda da Mata
já é conhecida
nacionalmente
como Capital do
Pijama. Mas um
projeto de lei
aprovado no dia
10 de dezembro de
2019,
na
Assembleia de
Minas torna a
cidade a Capital
Estadual
do
segmento,
oficializando a
condição.
De
autoria
do
deputado Dalmo
Ribeiro (PSDB), o
PL 4.445/2017
“ d e c l a r a
patrimônio
cultural do Estado
o modo de fazer pijama do Município de Borda da Mata”.
A proposta foi aprovada em 2º turno pelo plenário da Assembleia. “O
reconhecimento do relevante papel que a produção de pijamas desempenha na
economia local e estadual, destacando o município dentre todos os outros
mineiros, é um importante passo para o desenvolvimento social e turístico da
região”, declarou o deputado.
O Projeto já foi sancionado pelo governador Romeu Zema. O prefeito André
Marques comemorou a notícia. “É mais uma contribuição importante do deputado
Dalmo Ribeiro para nossa querida cidade. Ter o status de patrimônio cultural, além
de uma forma bem-vinda de reconhecimento, abre novas perspectivas para que
possamos conferir ainda mais dinamismo a esse ofício tão tradicional em nossa
cidade, responsável por gerar emprego, renda e dignidade para boa parte do
nosso posso”, considerou.
O que faz de Borda da Mata a Capital do Pijama
Borda da Mata integra o Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas. O
potencial têxtil do município foi desenvolvido há quase 50 anos. A primeira
confecção de pijamas foi instalada na cidade em 1969, abrindo caminho para uma
robusta indústria têxtil que se estabeleceria a partir de então.
Por ser o pioneiro, o pijama é o produto mais famoso da cidade, pode ser
encontrado nas lojas às margens da Rodovia MG 290 e no perímetro urbano, de
portal a portal. Todos os anos, o município produz cerca de 80 mil peças.
A lingerie, ao lado do pijama, fortalece a moda íntima produzida em Borda da
Mata. Na cidade há também a produção de moda básica com roupas e tricô. Outro
ponto forte no município é a moda casa, com cama, mesa, acessórios e decoração.
São cerca de 80 tecelagens no município que vendem os produtos para todo o
Brasil. Os produtos também podem ser comprados direto das fábricas. Tradição
na cidade, as selarias compõem a moda country. No distrito do Cervo, destaque
para as malharias. Atualmente, quase 200 empresas do setor têxtil estão instaladas
em Borda da Mata.

“Os ausentes nunca
tem razão.”
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Festividades de final de ano em Tocos do Moji atrai muitos visitantes
As festividades de final de ano em
Tocos do Moji festeja também sua
emancipação Politico- Administrativa,
que aconteceu dia 29 de dezembro de
1995, através da lei 12.050 assinada pelo
então governador Eduardo Azeredo. São
24 anos de Emancipação PoliticoAdministrativa coroado por grandes
conquistas de um trabalho sério em

busca da qualidade de vida de sua
população.
No sábado, 28/12 a banda
CELEBRATION comandou a festa
interpretando vários ritmos, atuais e do
passado, contagiando toda a população
local e aos visitantes.
Domingo, 29/12 a Lira Tocosmojiense
após executar o Hino Municipal,

abrilhantou o final da manhã
apresentando um repertório de ritmos
variados, temas de filmes, M P B e
dobrado. Em continuação as
festividades de aniversário, às 17h
grande Show sertanejo com ALISSON
& PEDRO, Já a noite quem deu o recado
foi a DJ Fran Morais.
Segunda-feira, 30/12 o show ficou por

conta do VJ Marcelo Fernandes.
Terça-feira, 31/12 o Prefeito Toninho
Rodrigues em breves palavras no palco
da festa, deixou sua mensagem de fé e
esperança e um 2020 com muita saúde e
prosperidade aos munícipes, extensivo
também a todos os visitantes. E ao som
da Banda São Paulo Show, a qual alguns
minutos antes da meia noite convidou a

todos para a contagem regressiva e
saudar 2020.
O Departamento de Cultura agradece
a toda população e visitantes que se
fizeram presente em mais este evento
realizado pela Prefeitura e Câmara
Municipal; bem como o apoio do
destacamento da Policia Militar/MG na
pessoa do Sgt. Dayvid Roges Vieira.

Tocos do Moji encerra o ano com a 7ª Feira Cultural que movimentou a cidade o ano todo
No dia 15/12 tivemos mais uma Manhã Cultural
em Tocos do Moji.
Dezembro, muitas pessoas aproveitando para
comprar suas lembrancinhas.
Nossos Artesãos trouxeram muitas peças
bonitas e tudo feito com muito talento e carinho!
Tivemos uma roda de música com Valdevir,
Fabrício, João Pedro e seu avô Geraldo Braga
cantando e tocando num clima gostoso e bem
familiar.
E é claro que não poderiam faltar as delícias
caseiras como broas, rosquinhas, pães, bolos,
doces, rapadura, iogurtes que todos adoram!
Final do ano e a sensação são de realização!
Foram oito edições!
Um sonho coletivo que se concretizou!
Estamos muito felizes em saber que nosso
pequeno projeto está crescendo e se firmando,
mostrando que as pessoas admiram e aprecia uma
boa música, comida e arte!
Para os mais velhos, muitas lembranças e afeto
nas músicas que se ouvia em família, nas receitas
das avós e nas artes feito a mão!
Para os mais novos, uma oportunidade de
conhecer um pouco dessas tradições!
Esta iniciativa da Casa de Cultura, Músicos e
Artesãos começou em março e mês a mês trouxe
trabalhos que muitos não conheciam.
Agradecemos a todos que participaram,
ajudaram , torceram e prestigiaram!
Esperamos que no próximo ano possamos
melhorar cada vez mais. Queremos continuar
mostrando e incentivando os talentos do
município e também convidados de outras
cidades, trazendo entretenimento à população
uma vez por mês nas manhãs de domingo!
Texto e fotos: Fátima
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Veículo produto de furto é encontrado em Borda da Mata

No dia 13 de dezembro, por volta das 17 horas, a Polícia Militar recebeu uma
ligação via 190 acerca de uma motocicleta suspeita a qual estava estacionada em via
pública. Ao ser verificado no sistema, constatou-se que havia sido furtada na cidade
de Ouro Fino. O veículo foi removido ao pátio credenciado e diligências foram
realizadas para identificar os suspeitos da utilização deste veículo.

Homem é preso por tráfico de drogas e corrupção de
menores no bairro Santo Antonio em Borda da Mata
No dia 16 de dezembro, por volta das 22 horas, a Polícia Militar recebeu denúncias
de que uma charrete com dois ocupantes estariam transportando e entregando
entorpecentes. Ao direcionarem o policiamento para o Bairro Santo Antônio, se
depararam com o veículo, os quais demonstraram suspeição. Realizadas buscas
pessoais, foram encontradas 10 buchas de material semelhante à maconha, quantia
de R$ 54,00 em espécie e dois canivetes possivelmente utilizados para divisão dos
entorpecentes. Um dos abordados possui 16 anos de idade e diante disso, o outro
abordado, por ser maior de idade, foi preso por Tráfico de Drogas e também por
Corrupção de menores. Os autores e a representante legal do menor apreendido
foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre para as devidas
providências.

Mulher é agredida fisicamente por não entregar
dinheiro à companheiro para adquirir crack no
bairro Santa Cruz em Borda da Mata
No dia 18 de dezembro, por volta das 03 horas da manhã, a Polícia Militar foi
acionada devido a uma briga envolvendo um casal, no Bairro Santa Cruz. A vítima,
de 20 anos de idade, relatou que seu companheiro, M.E.G.S, 20 anos de idade, por
ser dependente químico, estava exigindo um valor de R$20,00 para comprar pedras
de crack, o que após discussão, foi atendido. Logo em seguida saiu de casa.
Transcorrido certo tempo, retornou com ânimos exaltados exigindo nova quantia
em dinheiro, para novamente consumir entorpecentes, o que gerou desconforto e
indignação à vítima. Após discussão, a vítima foi agredida com socos e pontapés e
em um determinado momento, foi acertada na perna com um tijolo de construção
civil. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Borda da Mata com escoriações leves
no corpo e o autor apreendido em flagrante delito, sendo encaminhado a Pouso
Alegre, ficando à disposição na Delegacia de Polícia Civil.

Tráfico de drogas no Sertãozinho em Borda da Mata
Em 30/12, por volta das 20h30hs a policia foi informada via 190 de um cidadão em
atitude suspeita em um bar no distrito do Sertãozinho, que estaria fazendo o comércio
de entorpecentes. Com as características do suspeito foi dada início operação batida
policial e os policias obtiveram êxito em abordar o suspeito e durante busca foi
localizado em um dos bolsas da bermuda 14 pinos de cocaína. O autor foi identificado
e constatado que era menor de idade. Ao autor foi dada voz de apreensão, apreendido
os entorpecentes e a genitora do autor acompanhou até apresentação deste ao
Delegado de Polícia.

Localização de veículo após ocorrência de
furto no bairro Santa Cruz
No dia 30/12, ocorreu um furto de motocicleta no bairro Santa Edwiges. A vítima
informou que havia chegado em casa por volta das 18h e que por volta das 22h a
motocicleta já não estava em frente a sua residência. Diante isso foi dado início ao
rastreamento e comunicado as cidades vizinhas; no dia seguinte, 31/12, com ajuda
do população, tomamos conhecimento de uma motocicleta abandonada em um matagal
no bairro Santa Cruz; os policiais compareceram ao local e constataram ser o veículo
furtado no dia anterior; o veículo foi apreendido e posteriormente restituído ao
dono.

Festa surpresa para criança, promovida
pela Polícia Militar de Borda da Mata
No dia 01/01, a polícia recebeu uma carta de uma criança moradora do bairro São
Benedito informando que seu aniversário seria no dia seguinte e gostaria que os
policiais militares fossem em sua casa para lhe dar os parabéns, tinha o sonho dar
uma volta de viatura, mas não haveria festa. Diante isso, os policias da cidade
levantaram recursos entre si e organizaram uma festa surpresa. No dia 02/01 na parte
da tarde o menino recebeu a visita de duas viaturas e seis policiais com presentes,
salgadinhos, refrigerantes, bolo e cantaram os parabéns. Os familiares ficaram
agradecidos com a atenção dada para a família.

Acidente de trânsito com vítima na MG 290
No dia 06/01 fomos acionados devido a um acidente de trânsito no perímetro urbano
da rodovia MG 290. No local foi constatado que havia uma vítima que foi socorrido
pela ambulância apresentando lesão em uma das pernas sendo encaminhado ao
Hospital de Pouso Alegre.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DAPOLÍCIAMILITAR EM BORDADA
MATA: 190 ou 35-99829-1493

Cabo Brant da
Polícia Militar de
Borda da Mata irá
representar
a cidade na
Ultramaratona
BR 135
No dia 16 de janeiro, será dada a largada para a
corrida de longa distância mais disputada do planeta.
Representantes de 15 países estarão presentes na
corrida no Caminho da Fé com percursos de 136km
com chegada em Borda da Mata e 217km com chegada
em Paraisópolis/MG.
E representando Borda da Mata, o Policial Militar
Cabo Brant irá participar da dura jornada pretendendo
cruzar a linha de chegada 20 horas após a largada.

Câmara Municipal de Tocos do Moji devolve mais
de 116 mil reais ao Poder Executivo em 2019
A Câmara Municipal de Tocos do Moji realizou a devolução de
R$ 116.042,48 durante o exercício financeiro de 2019. A devolução
foi feita ao executivo, no dia 27 do mês de dezembro de 2019. Todos
os meses, as prefeituras de todas as cidade do país repassam às
câmaras municipais um recurso para manutenção de suas atividades
e pagamentos de servidores, este repasse é denominado
Duodécimo, e a devolução acontece uma vez que o Poder Legislativo
(Câmara) economiza em seus procedimentos administrativos e de
manutenção, sendo que o saldo residual, conforme determina a
legislação, deve ser devolvido ao final de cada ano ao poder
executivo , que por sua vez pode revertê-lo na melhoria do serviço
da saúde, segurança e aprimoramento da educação. O Presidente
da Câmara Municipal, Almir Rogério de Godoi participou do ato de
entrega do valor através de cheque simbólico e reiterou a importância
da realização de economias: “Este saldo remanescente que é
devolvido é de extrema importância ao município, sendo que o
mais importante é a economia, feita com a redução de horas extras
e diárias com viagens, pela Câmara Municipal. Foi sugerido, ao Prefeito Municipal Toninho Rodrigues, por unanimidade dos
Vereadores que se adquira uma Ambulância com o valor hora devolvido ao Executivo Municipal, a sugestão foi prontamente
acatada pelo Prefeito que se comprometeu em atender o pedido dos parlamentares, que a ambulância custa em torno de
R$187.000,00, portanto o Município completará o valor com recursos próprios, em torno de R$70.000,00. Logo após o ato de
devolução, o Presidente da Câmara Almir Rogério de Godoi aproveitou do momento para desejar um ano novo de realizações
a toda população Tocosmojiense.
Fonte: Câmara Municipal de Tocos do Moji

Projeto de Ballet desenvolvido em Bom Repouso
tem apresentação de fim de ano emocionante
No dia 09 de dezembro, o Projeto de
Ballet, desenvolvido em Bom Repouso,
pelas parcerias de ACAP, CRAS,
Departamento Municipal de Cultura e a
professora Raquel.
“Terminamos o ano do Ballet e o
espetáculo foi concluído”, diz Raquel e
acrescenta “cada bailarina com seu
encanto, só quem esteve presente
sentiu a emoção de uma bailarina.
Concluímos o projeto 2019 com muito
sucesso”.
A apresentação de fim de ano foi fruto
de um lindo projeto que conseguiram
implantar em parceria com o
Departamento de Cultura este ano em
Bom Repouso com as crianças do
Serviço de Convivência do CRAS,
juntamente com aquelas crianças que
participavam das aulas particulares.
A Prefeitura conseguiu adquirir o Kit
bailarina para todas as meninas do
CRAS(collant, meia calça e sapatilha),
além disso com a união da habilidosa
equipe do CRAS foi possível
confeccionar uma a uma os tutus
(sainhas) e arranjos para o cabelo.
Este projeto além de levar alegria a
muitas meninas, promove a sensação de
pertencimento a um mundo que antes
seria impossível de fazer parte. Por isso,
todas foram arrumadas juntas no mutirão
no CRAS deixando todas as crianças no
mesmo patamar de igualdade.

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.

Apresentação do Ballet no final do ano

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Encerramento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
e integrantes do Projeto de Inclusão Social “Conviver - com amor tudo
se transforma” em Senador José Bento emociona a população

No dia 19 de dezembro, aconteceu em Senador José Bento o encerramento do ano dos serviços de
Convivência e fortalecimento de Vínculos e integrantes do Projeto de Inclusão Social “Conviver - com
amor tudo se transforma”. A noite foi linda com apresentações das crianças e adolescentes atendidas pelo
Projeto. “Nossos agradecimentos a todos os envolvidos para a realização deste evento” diz Irene Ferreira
e ela diz ainda: “Se o lugar não permitir acesso a todas as pessoas, esse lugar é deficiente. Sobre o
encerramento, muito amor e carinho, gratidão aos meus queridos alunos que muito se dedicaram para
realizar todo esse evento, se esforçando e mostrando o quanto amam o Ballet e os projetos do Cras
Senador José Bento. Ao senhor Fernando Fernandes e a Secretária de Assistência Social do Cras, Renata
Fernandes pela confiança no meu trabalho. Ao meu marido Zezinho Caetano pela compreensão e
entendimento pelos meus momentos de ausência na elaboração e realização dos planos para a apresentação
e principalmente pela linda doação para confecção para as saias de nossas alunas para a apresentação. Aos
pais dos alunos que confiaram no meu trabalho. Muito obrigada, foi tudo lindo mesmo. Amo esse trabalho”,
diz a Professora Irene Ferreira.

Deputado Estadual Dr. Paulo prestigia Festa em
prol do Hospital Regional em Senador José Bento
No mês de dezembro, foi realizada em Senador José
Bento uma festa beneficente em prol do Hospital
Regional de Pouso Alegre. Na festa, além dos
participantes, algumas autoridades se fizeram
presentes, entre elas o Deputado Estadual, Dr. Paulo
de Pouso Alegre que se encontrou com políticos do
município. Além do prefeito Fernando Fernandes,
falou também com o Vereador Waguinho, entre outros.
Waguinho disse: “É com grande alegria que recebi o
Deputado Estadual Doutor Paulo que esteve
prestigiando a nossa festa em prol do Hospital
Regional Samuel Libânio em Pouso Alegre, quando
ele assumiu um compromisso comigo que vai ajudar
nosso município, também falei para ele que já assumi
um compromisso com o Deputado Federal Doutor Frederico do mesmo partido dele, que é o Patriota e que conto com os dois
para que venham trazer muitas melhorias para o nosso município de Senador José Bento, pois podem contar com meu apoio
sempre”, frisa o Vereador Waguinho.

Senador José Bento testa novo cascalho
nas estradas rurais do município

Senador José Bento recebe 300 mil reais
através do Senador Rodrigo Pacheco
para custeio da Saúde Municipal
No último dia do ano de
2019, a Prefeitura de Senador
José Bento recebeu uma verba
de 300 mil reais, que foi
indicada pelo Senador da
República, Rodrigo Pacheco,
após uma solicitação do
Prefeito Fernando Fernandes
em um encontro com ele em
Brasília.
“Quero
agradecer
imensamente ao Senador
Rodrigo Pacheco, que me
recebeu em seu gabinete em
Brasília há
alguns meses,
quando ele se
comprometeu
em
ajudar
n o s s o
município.
Agora tive a
grata surpresa
de recebermos
R$ 300.000,00
na
conta
bancária do
município,
recurso este
de indicação
do Senador. Este recurso poderá ser usado para o custeio da Secretaria Municipal
de Saúde. Muito obrigado, Rodrigo Pacheco”, agradece o Prefeito Fernando.

Câmara Municipal de Senador José
Bento ganha telhado e calhas novas

No mês de Dezembro, a Prefeitura de
Senador José Bento esteve colocando
um novo cascalho em alguns pontos do
Bairro Água Parada que estavam
precisando. Este cascalho está sendo
testado para ver como vai ficar aqueles
locais
com
ele.
O
Prefeito Fernando Fernandes ressaltou
que vai cascalhar os lugares que mais
estão precisando de cascalho,
principalmente os morros. “Mesmo com
toda crise que o nosso Estado está
passando, estamos nos esforçando ao
máximo para fazer o melhor aos nossos
munícipes”, diz o Prefeito.

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

r
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e
ha c dad
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sa
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No mês de dezembro,
aconteceu a troca de todo o
telhado da Câmara Municipal
de Senador José Bento, onde
foi retirada todas as telhas
que estavam danificadas e
também todas as calhas,
porque quando chovia
deixava toda a laje molhada e
estava dando infiltração no
plenário. Foram colocadas
novas telhas bem mais
reforçadas. “Isto vinha
pensando desde o começo
do mandato de Presidente, há
muito que fazer ainda no
prédio da Câmara, mas o
recurso que tinha no
orçamento era muito pouco,
por isso não consegui fazer
todos as reformas que eram
pra ser feita. Essa reforma foi feita com muita transparência e responsabilidade com
o dinheiro público. Fico agradecido com todos que ajudaram”, diz o Vereador
Wágner Aparecido do Couto.
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Atenção Estudantes de Bom
Repouso que usam transporte
intermunicipal:
Inscrições para o Transporte Intermunicipal
- Linha Pouso Alegre;
- Linha Extrema;
- Linha Ouro Fino;
Data: 06/01 a 24/01/2020
Local: Prefeitura Municipal
Horário: 8h às 11h
13h às 16h
Documentos necessários para os estudantes que irão iniciar a faculdade:
-Cópia RG;
-Cópia CPF;
-Cópia comprovante de residência;
-Foto ¾;
-Comprovante matrícula 2020;
Obs. Os alunos que já fazem uso do transporte deverão se inscrever para
atualizar e garantir vaga no transporte para o ano de 2020.( Esses não tem
necessidade de levar os documentos).

Boa Vereda vence campeonato de
futebol de veteranos no bairro
Caetanos em Bom Repouso

Cícero e Nadir vencem concurso de casa mais enfeitada
de Natal em Bom Repouso e ganham 500 reais
O Departamento de Turismo de Bom
Repouso promoveu no final de 2019, o
concurso da casa com enfeite de Natal
mais bonito na cidade. Houve premiação
para os três primeiros colocados.
“Ficamos encantados com a casa que
foi escolhida a ganhadora. Cícero e Nadir
pessoas encantadoras, de uma
humildade de encher os olhos, tudo feito
com muito carinho e aberto pra quem
quisesse entrar e se encantar.
Parabéns, com certeza incentivadores
para nossa cidade,” diz a Coordenadora
do Departamento, Talita Bertolacini e
acrescenta “em segundo lugar ficou
Wanderlei, uma casa muito linda também,
todo ano enfeitada com todo
carinho, parabéns e em terceiro Angélica
e Elies incentivados por Cícero e Nadir,
deixaram sua casa muito bonita também.
Muito obrigada por deixar nossa cidade
mais linda.”
A premiação, além de 500 reais para o
primeiro colocado, teve 300 reais para o
segundo e 100 reais para o terceiro.

No dia 28 de
dezembro, aconteceu a
final do Campeonato de
Futebol de Veteranos
no bairro Caetanos em
Bom Repouso. O time
Boa Vereda foi o grande
campeão.
“Parabéns aos
organizadores do
campeonato veterano
dos Caetanos. Foi um
prazer estar com vocês
nessa final.
Parabéns aos finalistas
e ao campeão Boa
vereda”, diz Talita
Bertolacini, responsável
pelo Departamento
Municipal de Esportes.

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de
pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

Câmara de Borda da Mata
concede 20 Títulos de Cidadãos
Bordamatense em 2019
No dia 12 de dezembro de 2019, a
Câmara Municipal de Borda da Mata
conceceu o Título de Cidadão
Bordamatense a 20 pessoas que residem
na cidade, mas não eram bordamatenses.
As agraciadas com os Títulos são: Sra.
Evelyn Aparecida Ribeiro de Freitas; Sr.
Everton Machado Benassi; Sr. Leandro
Passos da Costa; Sra. Débora Cristina
Campos Botelho Rezende; Sr. Heverton
Luiz Bacha; Sra. Grace Kelly dos Santos
Caminata e Silva; Sr. José Luiz Gonzaga

de Gonzaga de Oliveira;Sr. Benedito
Vieira da Costa; Sr. Márcio Francisney
Lopes; Sr. Antônio Trotta; Sr. Ivan Luiz
Borges
Sr. Jodecir Facanalli; Sr. Guilherme
lagos Chaves; Sr. Luighi Fabiano
Barbato Silveira; Sr. Thompson
Thomas Toretta; Sr. Leandro da
Silveira; Sr.Maurílio José Cândido;
Sr.Vanuza Aparecida Beraldo;
Sr.Márcio Trotta; Sr.Sérgio Antônio
Claret de Assis.

Sessão solene para entrega dos Títulos de Cidadãos Bordamatenses
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Equipe BREC de Bom Repouso vence campeonato de
futsal para comemorar o aniversário de 71 anos de Estiva

No dia 28 de dezembro, foi fechado com chave de ouro, o esporte municipal em Bom Repouso, quando a equipe Brec, se tornou campeã do Campeonato
Regional de Futsal de Estiva 2019. Esse campeonato era para comemorar os 71 anos de emancipação de Estiva. A responsável pelo Departamento de Esportes,
Talita Bertolacini agradece os companheiros e amigos que confiaram no trabalho de Departamento que são: Ppnet;
Tequi; Rodrigo; Paulinho; Drogaria São Geraldo; Marcelo Alcara; Prefeitura Municipal.
“Aos motoristas que nos acompanham e torcem conosco, nossa torcida presente o tempo todo, parabéns a equipe de Bom Repouso”, diz Talita.
Na final Bom Repouso venceu Ouro Fino por 7 a 2. O melhor jogador da Partida foi Deilton de Bom Repouso e o melhor jogador do campeonato e artilheiro foi
Lineker Willian
“Obrigada a todos que estiveram presentes e obrigada Wanessa Santos pelas excelentes fotos”, agradece Talita.

Bom Repouso realiza Corrida Solidária em prol da Apae da cidade
No dia 14 de dezembro, organizado por
Vaniula Santos e Rael, aconteceu em
Bom Repouso o evento que foi uma
Corrida em prol da Apae da cidade.
“Fazer o que amo com amigas e amigos
queridos não tem coisa melhor”
comemora Vaniula e acrescenta
“Obrigada a todos que ajudaram e
participaram. Esse foi o primeiro de
muitos. Que Deus abençoe grandemente
a cada um. Agradecemos muito a nossa
Prefeitura Municipal e a nossa Secretária
de Esportes Talita Bertolacini por ter nos
apoiado nessa jornada e por estar
sempre apoiando o esporte em nossa
cidade, muito obrigada. Não poderíamos
deixar de agradecer também aos nossos
patrocinadores. Obrigada a todos, aos
participantes e as pessoas que nos
ajudaram: Naiara Marine Nascimento,
Valdinéa Aparecida Almeida Santos,
Dinete Batista, Ismael Guimarães e
Alexandra Nunes.

Terceira Edição do Festar
Gastronômico acontece em três
bares de Borda da Mata

No cardápio 2020, temos bolinho de
abóbora com costela, bolinho de carne
e paeja mineira. Os três pratos custam
de R$ 12,00 a 25,00 e integram a terceira
edição do Festar Gastronômico de
Borda da Mata. De 9 a 31 de janeiro, os
restaurantes Agridoce, Minas Gourmet
e Comida de Buteco participam do
festival que tem como objetivo divulgar
e movimentar o comércio local.
Os três estabelecimentos abrem de
quarta a domingo e todos que
degustarem os pratos recebem a cédula
para avaliar cinco quesitos: Sabor,
Criatividade/Inovação na receita,
Apresentação do prato, Atendimento e
Higiene do local, com notas de 5 a 10.
Além do público, uma equipe de três
jurados também avalia os mesmos
quesitos. As cédulas são de papel e
deve ter todos os campos preenchidos
para ser validada. Ao votar, as cédulas
são depositas em uma caixa lacrada no
estabelecimento participante. O voto
dos jurados é guardado pela comissão
organizadora do evento. A nota final vai
ser a soma dos três jurados mais a nota
do público que tem peso 2, ou seja, vai
ser duplicada. Os quesitos também têm
pesos diferentes. Sabor e Criatividade/
Inovação na Receita contam duas vezes.
Jurados 2020
Lucas da Silva
Trabalha no comércio alimentício há
10 anos. Já provou da experiência de ter
um barzinho com música ao vivo e há 5
anos é proprietário do Café da Bisa, em

Borda da Mata. Admirador de uma boa
comida e até mesmo um simples tira
gosto, sempre preparados no
“capricho”. É conselheiro do COMTUR
– Conselho Municipal de Turismo,
representando as empresas do setor de
alimentos com foco no turismo.
Lucimara Amaro
Nas horas vagas trabalha como
personal chef. Especialista em massas,
molhos artesanais e risotos. Amante da
culinária e harmonização de
ingredientes, acredita que comida
saborosa é o resultado da junção dos
melhores ingredientes com amor e
carinho. São os detalhes que encantam
a todos pelo paladar!
Dóia Nogueira
Amante de viagens, sempre que
possível, procura conhecer lugares
diferentes. Dentre muitas coisas, o que
mais aprecia em todos eles é a
gastronomia local. Além de degustar dos
pratos regionais, gosta também de
fotografá-los e, como boa mineira,
sempre dá um jeitinho de saber como
são feitos, para em casa, junto com o
marido, que “modéstia à parte é um
cozinheiro de mão cheia”, tentar fazêlos. Dentre os lugares que conhece, a
comida mineira permanece sendo a sua
predileta.
Edições 2018 e 2019
Nas cédulas de votação, foi possível
identificar o movimento nos
estabelecimentos participantes, tanto
dos moradores de Borda da Mata, como

Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão de Bom Repouso realiza em
2019 “Projeto A Estante Mágica”

A Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva Brandão, no
mês de dezembro, realizou no Clube Literário e Recreativo
de Bom Repouso, a culminância do Projeto “A Estante
Mágica”. Os alunos do 3º, 4º e 5º anos receberam livros de
sua autoria. O evento contou com a participação da equipe
gestora, professores e pais.
O lançamento dos livros foi desenvolvido no ano de 2019
e contou com a colaboração dos respectivos professores e
supervisores. Como as ações de linguagem requerem
trabalhos constantes, esse projeto teve como propósito
desenvolver a competência de ler e escrever dos estudantes.
O objetivo foi criar um espaço em que os alunos pudessem
exteriorizar suas práticas de leitura e escrita com criatividade
e aperfeiçoamento cada vez mais exigida pela sociedade.
Como já disse o célebre autor Rubem Alves: “Escrever e
ler são formas de amar”.

também de muitos visitantes. Entre o
pessoal de fora que visitou Borda da
Mata durante o mês de janeiro de 2019
e se hospedou em casas de amigos,
parentes, hotéis e hostel, estão
pessoas do estado de São Paulo,
incluindo a capital e as cidades Santo
André, Taubaté, Campinas e Bragança
Paulista. Também dos estados do
Paraná (Curitiba) e Mato Grosso (Alta
Floresta). Da região, visitantes de

Pouso Alegre, Tocos do Moji, Ouro
Fino, Bom Repouso, Jacutinga, Santa
Rita do Sapucaí, Carvalhópolis,
Piranguçu e também da capital mineira,
Belo Horizonte.
Na primeira edição do Festar
Gastronômico de Borda da Mata, em
2018, pelo menos 2.000 pessoas
votaram nos pratos servidos pelos
estabelecimentos participantes. Borda
da Mata recebeu turistas de dez

estados. Além de Minas Gerais, com
visitantes de 23 cidades, que inclui as
cidades vizinhas, a capital Belo
Horizonte e também pessoas de
Monte Verde, São Tomé das Letras e
Poços de Caldas. Os demais estados
são: São Paulo com pessoas de 21
cidades diferentes, Rio de Janeiro,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Rondônia
e Tocantins.
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Festival do Morango de Bom Repouso em dezembro reúne milhares de pessoas
No mês de dezembro, Bom Repouso
comemora a o aniversário de
emancipação política e administrativa e
este ano, além da tradicional Festeja, foi
realizado o Festival do Morango que foi
sucesso absoluto, já que o município é
considerado a “Capital Nacional do
Morango”.
Foram quatro dias de muito agito,
organizado pelo Departamento
Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e
Cultura, onde inúmeras atrações levaram
milhares de visitantes, não só para
participar da Festa, como conhecer e
desfrutar das delícias que são
produzidas através do Morango.
De acordo com a responsável do
Departamento, Talita Bertolacini,
principalmente no Festival do Morango,
houve um grande envolvimento da
população e dos produtores, que
participaram ativamente das atividades
relacionadas ao festival. “Nós da
Prefeitura, estamos muito orgulhosos de
proporcionar esta grande festa a nossa

população, valorizando cada vez mais
nossos munícipes e dando a eles, grande
incentivo para que continue elevando o
nome de Bom Repouso por todo país e
atraindo cada vez mais pessoas para nos
visitar e conhecer nossas riquezas e
agradecer aos patrocinadores que muito
nos apoiaram”, enfatiza Talita.
Na quinta-feira, aniversário da cidade,
houve a escolha da Miss Bom Repouso,
a qual saiu vencedora a Miss Paula
Eduarda e teve de show de Caio
Fernandes.
Na sexta-feira, a consagrada dupla
sertaneja, Diego e Vítor Hugo, além de
atrair uma multidão, fez um belíssimo
espetáculo que agitou a galera que curte
suas belas canções.
No sábado, a dupla Day e Lara, também
repetiu o sucesso de sexta-feira, e
milhares de pessoas puderam curtir um
grandioso show.
Já no domingo, foi um dia bastante
agitado, com pedal em prol da Apae, a
escolha do melhor morango, em que

Rubens Máximo da Costa e Maria
Nazareth da Costa foram os vencedores,
a escolha do melhor prato típico de
morango, em que a ganhadora foi
Delícias da Lili e ainda teve a escolha da
mini garota Moranguinho e Garota
Moranguinho. Para finalizar, houve o
sorteio de uma TV 65‘ destinada aos
produtores de Morango.
O Prefeito Messias Crispim Brandão
aproveita para agradecer a todos pelo
empenho e dedicação para que o
município pudesse oferecer esta
grande festa que vem cada vez mais
consolidando no calendário de
grandes eventos do Sul de Minas e
também a Polícia Militar que pode
oferecer
tranquilidade
aos
participantes com sua segurança
efetiva. “Enfim, muito obrigado a
todos e esperamos que nosso evento
se torne cada vez melhor para que o
desenvolvimento de nosso município
continue sempre priorizando nossas
identidades”, conclui Messias.

