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Bom Repouso receberá mais de 500 mil reais em Emendas Parlamentares
Poeta da cidade deixa legado
da história de Tocos do Moji

Cidade de Bom Repouso
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Senador José Bento recebe 160 mil
reais em Emendas Parlamentares

Afonso José Jacinto, autor do livro “Os Mojienses de Ontem”,
morreu no último dia 25 de fevereiro, aos 97 anos
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Prefeitura de Borda da Mata faz entrega de material
esportivo para atletas do futebol de campo e salão
Prefeitura de
Borda da
Mata inicia
construção de
faixas elevadas
na MG-290

Cidade de Senador José Bento
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Prefeitura de Borda da Mata
recupera estradas e pontes
afetadas pelas chuvas
Entrega do Material aos Atletas
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IBGE está com vagas abertas
em Borda da Mata para
trabalhar no Censo 2020
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Editorial
Tribuna Popular – 15/03/1997 – 15/03/2020 – 23 anos
Dia 15 de março, o Tribuna Popular
completou 23 anos de circulação
initerruptamente e graças a Deus,
foram muitas conquistas, muita
evolução. Começou pequeno, mensal,
hoje é maior e quinzenal. Em cidades
do interior na era da internet, é muito
difícil manter um jornal impresso, mas
o Tribuna Popular vem evoluindo ao
longo dos anos e há mais de dez possui
um portal com mais de 500 visitas
diárias, possui uma página na
facebook com quase 1.500 curtidas,
possui um grupo no whatsApp em que
só publica as edições impressas e a
mesma que é distribuída nas ruas
também é publicada no site em PDF,
enfim, o jornal tem acompanhado a
evolução e tem se modernizado a
medida do possível.
Nestes anos, o que eu não posso é
deixar de agradecer os parceiros, tanto
como anunciantes, como colabodores,
que são muitos. Pessoas ótimas, que me
ajudam muito. Não vou citar nomes
para não cometer injustiças, pois são
parceiros que guardarei eternamente
em minha memória e os parceiros sabem
quem são eles. Muito obrigado a todos.
Existem pessoas também que querem
só ver o mal das pessoas e querem que
o jornal só coloque notícias ruins, se
até o Papa, pediu a imprensa que
publique mais matérias boas. Não vejo
vantagem nenhuma em ficar
denegrindo a imagem de nossas
cidades, ou seja, as quatro que fazem
parte da história do Tribuna Popular,
para atender interesse particular. A
linha editorial do Tribuna Popular é
de valorizar nossas riquezas, nosso
povo, nossas cidades para contribuir
com o desenvolvimento delas. Tem
gente que não percebe que se um jornal
atinge através da internet o país inteiro
e ficar desmerecendo nossos
municípios, quem vai querer investir
aqui? Fazer turismo aqui? Só afasta as
pessoas, vamos mostrar as coisas boas
que temos, e são muito mais do que os
pequenos problemas, para que nossas
cidades se desenvolvam ainda mais.
Sensacionalismo não faz parte do
Tribuna Popular. A linha continuará a
mesma, se Deus quiser, por mais 23 anos
e muito mais.

Mas durante esses anos, não foi só
alegria, tive muitas decepções, sofri
pressão, xingamentos, por colocar
notícia boa. Na intenção de agradar,
desagradei. Errei, como todo mundo.
Mas perdi mais mesmo foi mais para o
tal “Anônimo” e um tal de “Zoto”. Tem
gente que tem medo do “Zoto”, eu não
conheço esse “Zoto”, mas tem
atrapalhado muita gente, porque tudo,
tem que tomar cuidado com o “Zoto”.
Apesar que esse “Zoto” deve sofrer
muito, por que tudo é problema do
“Zoto”, nunca da gente. Agora, o
problema do “Anônimo” é que ele
denuncia tudo e todos, fazendo os
órgãos competentes por apuração,
perderem tempo em ficar verificando
coisas corretas. O “Anônimo” devia se
apresentar para a sociedade, para que,
quem sabe a própria sociedade se
explicasse e evitaria transtornos para
muita gente, porque as vezes não é nada
daquilo que o “Anônimo” pensa que é.
Aqui, quantas vezes que o “Anônimo”
vem com cada coisa, que ao apurar
como jornalismo sério, não é nada
daquilo que falou. É importante
lembrar que o “Anônimo” faz muita
vantagem quando denúncia violência
doméstica, tráfico de drogas, violência
infantil, enfim, denúncia séria que
realmente merece a interferência do
“Anônimo”, não bobeira. Quanto ao
“Zoto”, vamos convivendo e fazendo a
nossa parte, deixando o “Zoto”, porque
acho difícil descobrir quem é esse
“Zoto”.
Enfim, mesmo com o “Anônimo” e o
“Zoto” , vamos vivendo, crescendo,
aprendendo e agradecendo a Deus e a
todos os parceiros. Muito obrigado a
todos e tenham certeza que tudo que
faço é com muito amor e sem intenção
de prejudicar ninguém. Apenas noticiar
o que eu considero importante e sempre
elevar o nome das nossas cidades e de
sua população, infelizmente deixando
de lado o “Anônimo”(que fique bem
claro, neste caso específico e não em
ocorrências relevantes) e o “Zoto”, sem
poder atender.
Muito obrigado a todos e que venham
mais 23 anos.
Antonio Donizete de Sousa
Jornalista

Prefeitura de Borda da Mata segue com revitalização do
Parquinho Infantil da Praça Monsenhor Pedro Cintra
A Prefeitura de Borda da Mata está revitalizando o parquinho infantil da
Praça Monsenhor Pedro Cintra, a praça que fica acima da Basílica Nossa
Senhora do Carmo. Depois de reformar os brinquedos, está sendo feito o
cercamento dos canteiros que os abrigam.
A cerca de madeira, além de deixar o local ainda mais bonito, vai impedir a
entrada de animais e garantir mais segurança para as crianças que frequentam
o local. Depois de inserida a cerca, os quatro canteiros que contam com os
brinquedos vão receber mais areia, também para aumentar o conforto durante
o uso dos equipamentos.
Para o prefeito André Marques, os espaços públicos de lazer e convivência
merecem atenção especial do poder público. “É um parquinho bastante
frequentado pelas famílias de Borda da Mata. Com esta e outras ações, como
a iluminação de LED, que torna a circulação nos espaços públicos mais segura, temos o objetivo de propiciar uma convivência
comunitária cada vez mais tranquila para os moradores”, considerou.

Saiba como se prevenir do Coronavírus
Especialista alerta alguns cuidados básicos para evitar a transmissão da doença
Dez dias após a confirmação do primeiro caso do Coronavírus no Brasil, o número de pessoas afetadas pela doença já subiu para vinte e cinco.
A falta de informação sobre a nova epidemia e os sintomas semelhantes ao de uma gripe comum, facilitam a transmissão e fazem com que a
detecção seja ainda mais complicada.
Claudia Goldenstein Schainberg, médica especialista em reumatologia, respondeu e apresentou alguns cuidados básicos que devem ser feitos para
a prevenção da nova epidemia global. Confira!
Quais os cuidados básicos para se prevenir do Coronavírus?
“O princípio para se prevenir de doenças como o Coronavírus, é se atentando a cuidados básicos de higiene que devemos fazer ao longo do dia.
Manter as mãos sempre limpas e evitar de passá-las no rosto – seja para coçar os olhos ou o nariz – também anulam a chance de as gotículas da
doença terem acesso ao nosso corpo. Fugir de multidões e colocar a mão na frente ao tossir, também diminuem as chances da transmissão”.
As máscaras de rosto contribuem para a prevenção?
“As máscaras de rosto não contribuem para a prevenção. Pelo contrário, elas confinam as bactérias dentro daquele espaço e aumentam as
chances de transmissão. Caso você esteja doente, a máscara ajuda na não transmissão, mas mesmo assim, faz com que o vírus não saia de você”.
Quando eu devo procurar ajuda médica?
“É necessário procurar ajuda médica quando a febre começa a ficar descontrolada e a tosse seca se torna algo contínuo. Um clínico geral para
avaliar o quadro e indicar os primeiros passos do tratamento, é o especialista mais indicado para se procurar”.
Existe alguma diferença na prevenção de acordo com a idade?
“A prevenção é a mesma, independente da idade. A diferença é que no caso dos idosos, por exemplo, o sistema imunológico é mais frágil e muitas
vezes, já possuem outras doenças, o que naturalmente facilita a contração de novas doenças”.
Dra. Cláudia Goldenstein Schainberg é especialista em Reumatologia e Reumatologia Pediátrica. Possui graduação em Medicina pela
Universidade Federal da Bahia (1985), mestrado em Medicina (Reumatologia) pela Universidade de São Paulo (1993) e doutorado em
Medicina (Reumatologia) pela Universidade de São Paulo (1997).

Léo Guimarães de Borda da Mata
participa da antologia Ditos & Feitos
O escritor de Borda da Mata e Imortal
da Academia Pouso-alegrense de Letras
participou da antologia de contos e
crônicas Ditos & Feitos, lançada no
início de março pela Editora Recanto das
Letras. Em mais uma obra de sua carreira,
Léo publicou uma crônica intitulada “O
amanhã a Deus pertence”, onde fala
sobre a ansiedade e apresenta
passagens bíblicas referentes ao
assunto.
Todo o processo para a participação
em mais um livro teve início em agosto
de 2019, quando foi realizada a inscrição,
e tudo foi possível graças ao
importantíssimo apoio literário e
financeiro de seus grandes amigos:
Cléber José Pereira – Gerente do Banco
do Brasil de Estiva/MG, Dr. Gustavo
Dantas de Melo – Ex-Promotor de
Justiça, Dr. Adolfo Souza Costa Junior
– Engenheiro e Conselheiro do
CMDCA, Maria Augusta dos Santos
Machado (Madú) – Contadora, Glória
Zamponi Costa – Tabeliã do Registro de

Imóveis da Comarca e Cláudia Porfírio
da Silva – Professora da Escola
Municipal Francisco de Souza Costa e
Bibliotecária da Escola Estadual Dom
Otávio Chagas de Miranda, no Distrito
do Sertãozinho.
Essa já é sua terceira participação do
ano de 2020 em livros. Além da
antologia Ditos & Feitos, ele participou
também da 3ª Coletânea de Poemas +
Sonetos + Cordéis no Projeto Apparere,
da Editora PerSe, com o texto “Cordel
Número 1”, selecionado juntamente
com mais 93 outros córdeis, dentre 237
inscritos para a coletânea. E foi
selecionado também, no mesmo projeto,
para a Coletânea O Nordeste João
Cabral de Melo Neto, obra que
homenageia o centenário do grande
poeta pernambucano. A poesia de Léo,
intitulada “Ode a Melo Neto –
Centenário do Poeta” foi selecionada
dentre os 113 textos inscritos e entrou
para o livro que contará com 54 textos
escolhidos pela Comissão Julgadora.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA

Cássia Oliveira da Editora Recanto das Letras com a Antologia

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

Previsão do Calendário de circulação
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jornal Rua Eduardo Amaral, 311 - Centro
deste
s
a
fi
Mês
Dia
fotogra ados com
CNPJ - 02025321/0001-76
c
xtos e
li
.
te
b
u
to
s
Janeiro
15
- 31
p
ri
O
c
r
s
e
Borda da Mata -MG
Obs.:
erão s etoria, por e
ir
só pod
d
Fevereiro
14
28
Fone
(035)
3445-2130
a
ação d
autoriz
Março
16 - 31
Diretor Presidente
Abril
15 - 30
Antonio Donizete de Sousa
Maio
15 - 29
Junho
15 - 30
DISTRIBUIÇÃO
Impressão:
Jornal Tribuna de Itapira
Julho
15 - 31
GRATUITA
Tiragem: 2.000
Agosto
14 - 31
Setembro
15
- 30
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Outubro
15 - 30
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
Novembro
16 - 30
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.Prazo
Dezembro
11
para entrega do material a ser publicado: Dias 08 e 22.

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

3

TRIBUNA POPULAR

Novo CMEI de Borda da Mata tem primeira reunião de pais Prefeitura de Borda da Mata reconstrói
Inaugurado no final de 2019, o CMEI
ponte do Sertãozinho e triplica
Professora Maria das Graças Sousa
começou a funcionar este ano. No final
capacidade de vazão de suas manilhas
de janeiro, ele já acolhia crianças até 4
anos, e, na semana seguinte, receberia
alunos do pré-escolar. Na outra semana,
foi a vez da primeira reunião de pais.
Eles foram recebidos pela direção da
unidade escolar e equipe. O encontro
foi aberto com a leitura do texto de Içami
Tiba: “Filhos são como navios”. À
leitura se seguiu uma breve reflexão
sobre seu conteúdo e, então, a diretora
Adriana Maria Megale apresentou aos
pais cada um dos profissionais que
atuam no Cmei.
A diretora informou os pais sobre a
rotina do Cmei, incluindo horários,

regras e orientações gerais. Ao final da
conversa, foi servido um café.
O encontro contou ainda com a
participação do Conselho Tutelar, que

também repassou algumas orientações
aos pais e esclareceu sobre a atividade
do órgão de proteção à criança e ao
adolescente no município.

Prefeitura de Borda da Mata inicia
construção de faixas elevadas na MG-290
A Prefeitura de Borda da Mata iniciou
no dia 20 de fevereiro, a construção de
faixas elevadas no trecho urbano da MG290. A estrutura é voltada para a
proteção dos pedestres durante a
travessia, além de visar a redução da
velocidade dos veículos que trafegam
pela via, minimizando, assim, os riscos
de acidente.
A primeira delas foi construída no
trevo do bairro Santa Terezinha, onde o
fluxo de veículos é bastante intenso. O
prefeito André Marques esteve no local,
acompanhando os trabalhos.
O gestor lembrou que a demanda é
uma reivindicação antiga dos moradores.
“As faixas vão proteger as pessoas que
atravessam a rodovia e também fazer com
que os veículos respeitem os pedestres.

Ponte não recebia
melhorias há mais de 20
anos e sua reforma era
uma demanda histórica
da população. O prefeito
André Marques esteve no
local acompanhando os
trabalhos.

É mais um compromisso que estamos
honrando com os moradores e com a

segurança no trânsito de nossa querida
cidade”, afirmou.

Carnaval de Borda da Mata nas Escolas
Municipais: Bloco da Diva cai na Folia
A Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos caiu na folia com o seu próprio bloco de
carnaval, o Bloco da Diva.
Com alunos fantasiados, pintura facial, escola
enfeitada, música e brincadeiras foi fácil cair na folia
do Carnaval 2020.
Enquanto o estardarte do bloco escolar tremulava
na parede, professores, direção e alunos se reuniram
em uma festa alegre e divertida. Nota: 10!

Alunos da Creche
Municipal de Borda da
Mata se fantasiam e caem na folia
Os alunos da Creche Municipal
Madre Tereza de Saldanha tiveram um
carnaval lúdico e cheio de animação.
Eles se fantasiaram e fizeram a festa no
pátio da escola.
Foi um encontro daqueles: tinha
super-herói, fada, dançarinas e um
montão de outros personagens. Até o
Chaves andou dando as caras por lá.
A festa organizada pela creche, sob a
direção da educadora Estefânia Érica de
Souza, foi mais um sucesso de crítica,
fofura e animação.

Com direito a apresentação exclusiva do República do
Samba, idosos curtem a folia no Lar Monsenhor Pedro Cintra
Quem disse que tem idade para curtir o Carnaval?
No Lar Monsenhor Pedro Cintra, a folia rolou solta na
semana antes do Carnaval. A festa por lá teve até
apresentação exclusiva do República do Samba. O
show ao vivo do grupo de pagode botou todo mundo
na roda.
Em meio à decoração exclusiva, muito confete e
alegria, os idosos se fantasiaram e curtiram o Carnaval
à caráter. Cheia de estilo, a festa lembrou os
tradicionais carnavais de salão.
”Foi uma grande felicidade poder proporcionar esse
dia de folia para eles. Fica o nosso agradecimento
profundo a todos os servidores do Lar, que estão
sempre a postos para fazer algo mais pela casa de
repouso, e, em especial, ao República do Sampa, que
nos fez essa visita musical maravilhosa”, comemorou
a Supervisora da Instituição Dalva Luzia.

A Prefeitura de Borda da Mata
reconstruiu no dia 19 de fevereiro, a
ponte do Distrito do Sertãozinho que
rodou com as chuvas. Além da
reconstrução, a ponte teve sua
capacidade de vazão triplicada com a
inserção de grandes manilhas.
A obra para ampliar a vazão do córrego
no local, já havia sido programada pela
Prefeitura, mas, com as chuvas
intensas, não foi possível iniciar o
trabalho. Como a ponte rodou no dia
18, o Departamento de Obras
providenciou uma passagem de
emergência para que os moradores não
ficassem ilhados, estrutura que deixou
de ser necessária após a conclusão dos
reparos na ponte.
O prefeito André Marques esteve no
local, acompanhando os trabalhos.

“Nós estávamos aguardando o volume
de chuvas diminuir para fazer a obra, que
já estava programada há algumas
semanas, mas, infelizmente, a estrutura
acabou rodando com as chuvas do início
da semana. Apesar disso, fizemos a
passagem de emergência, que foi
necessária por menos de dois dias, e
estamos concluindo a obra no dia 19 de
fevereiro”, afirmou o prefeito.
O gestor lembrou ainda que a ponte
não recebia melhorias há mais de 20
anos, sendo sua reforma uma demanda
histórica dos moradores do Sertãozinho.
“Graças a Deus, tivemos a possibilidade
de atender mais esta demanda histórica,
o que nos deixa muito felizes. É motivo
de orgulho para mim e toda a
administração poder trabalhar e servir à
população”, concluiu.

Prefeitura de Borda da Mata
recupera estradas e pontes
afetadas pelas chuvas

A Prefeitura de Borda Mata segue
recuperando a infraestrutura rural afetada
pelas chuvas. Mais de 10 pontes já foram
reformadas, reforçadas ou reconstruídas.
As estradas da zona rural e distritos

também passam pelo trabalho de melhoria.
Nesta terça-feira, 03, os trabalhos se
concentraram na estrada do Cervo. O
prefeito André Marques acompanhou os
trabalhos.

Tribuna Popular
Completa 23 anos
Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Nova etapa da vacinação antirrábica
acontece na zona urbana de Borda da Mata
Mais quatro bairros urbanos de Borda da Mata vão receber a campanha
de vacinação antirrábica para cães e gatos. Nos dias 24 e 26 de março, o
médico veterinário da Vigilância em Saúde vai percorrer os bairros conforme
o cronograma estabelecido.
24/03 – Terça-feira
8h às 10h30 - Bairro São Judas (Rua Duque de Caxias – em frente a
EELAM)
10h45 às 12h30 - Bairro Santa Terezinha (Bairro Santa Terezinha - Mina)
26/03 – Quinta-feira
8h às 10h30 - Bairro Nossa Senhora de Fátima (Quadra da Escola)
10h45 às 12h - Bairro São Francisco (Em frente a Delegacia)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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Secretaria de Assistência Social de Senador José Bento Senador José Bento recebe 160 mil
faz Campanha para vítimas de enchentes de Poço Fundo reais em Emendas Parlamentares
No dia 03 de março, os políticos de
Senador José Bento receberam um
ofício do Deputado Federal Dr.
Frederico anunciando a liberação das
emendas parlamentares, uma no valor
de 100 mil reais e outra de 60 mil reais.
A de 100 mil para a compra de uma
beneficiadora de café e a outra de 60
mil para a aquisição de um carro para
o CEMEI Olívia Eiras Cortez. “Com
muita honra que venho agradecer o

Deputado Federal Dr. Frederico por
ter liberado a Emenda solicitada por
nós, eu, Vereador Waguinho e a
Diretora da CEMEI, Sônia Maria
Libânio Gomes e com imenso apoio
do Prefeito Fernando Fernandes. Nós,
juntos não medimos esforços para
fazer o bem a população Bentense.
Obrigado de coração ao Deputado
Federal Dr. Frederico”, diz o Vereador
Waguinho.

JC Contabilidade
No dia de fevereiro, foi entregue à
população de Poço Fundo as doações
arrecadadas em Senador José Bento. A
Secretaria Municipal de Assistência
Social agradece de coração a todos que
contribuíram e foram solidários com esta
campanha. ”Deus abençoe. Fica sempre

um pouco de perfume nas mãos que
oferecem rosas, nas mãos que sabem ser
generosas.”
APOIAR QUEM ESTÁ EM
DIFICULDADE...
“Vamos dar concretamente aos que
nos rodeiam, certos de que dando aos

outros estamos dando a Deus. O nosso
dar liberta as mãos de Deus que, em sua
providência, nos preenche novamente
para que possamos voltar a dar, e dando
muito, receber mais, e desta forma
atender as inúmeras necessidades de
muitos.” Chiara Lubich.

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

Senador José Bento comemora 57 anos de emancipação política administrativa
No dia 1º de março, o município de Senador José Bento comemorou seu aniversário de 57 anos de emancipação. Para celebrar esta data, a Prefeitura preparou em Praça Púbica uma festa a população, denominada
Ressaca de Carnaval, devido ser no final de semana seguinte ao Carnaval e assim festejar os 57 anos da cidade.
A festa organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Esporte e com apoio da Polícia Militar e do Conselho Tutelar contou com
diversas atrações no dia 29 de fevereiro e no dia 1º de março. Com destaque para as atrações de sábado, 29, que foram o Cantor Vinícius Santoz que
abriu as festividades e a Banda Open Farra que animou a galera logo após o show de Vinícius.
O Prefeito Fernando Fernandes ficou feliz com a realização da festa e aproveitou para parabenizar não o munícipio, mas a população de sua cidade
que tem feito Senador José Bento cada vez melhor. “Parabéns a todos, pela festa e por podermos comemorar mais este aniversário com grandes
conquistas para o novo povo”, finalizou.

Aniversário
No dia 1º de março,
quem comemorou seu
aniversário foi a
Estecista Adriana
Gomes. Parabéns e
muitas felicidades!!!

Temos Cliolipolise, criofrequência depilação a laser
e alongamentos de cílios com fios de seda.

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.
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Bloco Chuchu Beleza mais uma vez arrasa no Carnaval de Tocos do Moji

O Carnaval em Tocos do Moji mais
uma vez foi um sucesso, com muitos
foliões os quais dançaram ao som das
tradicionais marchinhas e se
contagiaram com o ritmo alucinantes da
Banda Master, além de curtirem o
grandioso desfile do Bloco Chuchu
Beleza com o enredo, “CHUCHU
BELEZA VAI PRA MARTE”.
A festa iniciou- se no dia 21/02 com

um esquenta ao som das marchinhas
com Os Turrões, em seguida o VJ
Chocolate. Dia, 22/02, sábado, às 21h,
os Turrões, logo após abertura oficial
pelo Prefeito Toninho Rodrigues. Foram
quatro noites de pura alegria, onde
moradores e visitantes curtiram as
marchinhas executadas pelos Turrões
seguidos todas as noites pelo som
contagiante da Banda Master a qual

interpretou vários ritmos, do sertanejo
ao suingue das musicas baianas. Dia 24/
02, segunda-feira, apesar da chuva
insistente, o Bloco Chuchu Beleza
entrou na avenida e deu o seu recado,
trazendo o enredo Chuchu Beleza vai pra
Marte. Os puxadores do samba foram:
Ernane, Gabí e Julia Mara,
acompanhados pelo cavaquinista Paulo
Galeto, ao som da bateria “É BICHO

FEIO” da jovem mestra de bateria
Larissa, num maravilhoso desfile com
belas fantasias e carros alegóricos,
confeccionado pelo carnavalesco Dinho
e seus auxiliares.
Terça-feira, dia 25/02 às 17h houve
matinê. Ao som da Banda Master, os
pequenos fizeram da matinê do Carnaval
uma divertida festa. Subiram ao palco
dançaram, cantaram e participaram de

várias brincadeiras, onde princesas,
bailarinas, super-heróis e muitos outros
personagens infantis deixaram o
carnaval muito mais colorido e
divertido.
“Agradecemos a Prefeitura, a Policia
Militar pelo incondicional apoio e a
todos que direta ou indiretamente
estiveram envolvidos neste grande
evento”, diz o Departamento de Cultura.

Poeta da cidade deixa legado da história de Tocos do Moji
Afonso José Jacinto, autor do livro “Os Mojienses de Ontem”,
morreu no último dia 25 de fevereiro, aos 97 anos
Conhecido como poeta da cidade, autor do livro “Os
Mojienses de Ontem” e de diversas canções e poesias
sobre Tocos do Moji, Afonso José Jacinto faleceu no
último dia 25 de fevereiro, aos 97 anos. Seu velório
aconteceu na Quarta-Feira de Cinzas.
Afonso do Claro, como era conhecido pelos mais
antigos, era um dos tocosmojienses mais antigos da
cidade. Nasceu no bairro Moquém e cresceu pelas terras
da cachoeira da Ducha. Casou com Eva Emiliana Jacinto,
que faleceu em setembro de 2015.
O casal não teve filhos, mas adotaram 9, entre crianças
e adultos. Muito religiosos, mudaram para Campo Limpo
Paulista, em 1970. Na cidade do interior paulista fizeram
parte da comunidade Santa Luzia, onde Seu Afonso
colaborou na construção da igreja de mesmo nome, onde trabalhou como pedreiro, voluntariamente, por 15 anos para
construção da igreja.
No começo dos anos 90, Afonso e Eva retornaram para Tocos do Moji e construíram uma casa no bairro Barreiro.
Durante os anos que se seguiram se dedicou as suas escritas, entre recordações da história de Tocos, canções e poesias. O casal também sempre esteve presente
nas Santas Missas, até os últimos dias de suas vidas.
As letras de Seu Afonso mostravam seu amor por Tocos do Moji, pela Igreja católica e sobre o tempo da saudosa bandinha (que fez parte na adolescência como
o violeiro), da infância, da força e fé do povo que construiu a cidade, suas tradições,
e manteve registrada uma rica recordação dos Felipe da Rosa, avós de Afonso e
família pioneira na fundação da cidade.

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.

Abaixo um de seus poemas sobre Tocos do Moji:
Cidade caçula

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

Nasceu uma cidade, nasceu que eu vi,
Na terra mineira, de Tocos do Moji.
Descoberta por Pedro, que não era o Cabral,
E três de seus irmãos, aventureiro sem igual.
Fundada por Fabrícios, Pereiras e Rosas,
Tomazes e da Silvas e Bentos de poucas prosas.
Gente da redondeza, ajuntou-se ao povoado,
Os Almeidas e Alves, Monteiros e Machados.
Quanta luta e sofrimento.
Muitas décadas se passaram, gratidão aos que se foram,
Boa sorte aos que ficaram, gente nova de talento.
Parabéns de coração,
A cidade esta entregue a esta grande geração.
Senhora Aparecida à escolhida padroeira,
Seja agora a madrinha desta nova cidade mineira.
Texto e Fotos: Mauro Utida
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Bad Boys vence Campeonato de Futebol Society de Bom Repouso
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Homem é preso por receptação após ser apreendido
na posse de celular furtado no centro de Borda da Mata
Em 21/02/2020, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, a qual informou que em
data anterior, teve seu aparelho celular subtraído do interior de um comércio no
Centro de Borda da Mata/MG e que conhecia o autor, após análise de circuito
interno de câmeras. Disse que havia deixado o celular sob um balcão da loja e
deslocou-se para o interior da loja. Ao retornar após poucos minutos, seu telefone
já não se encontrava no balcão. A equipe Policial Militar saiu em diligência, localizou
o autor e o celular subtraído. O autor foi apreendido em flagrante delito e
encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências cabíveis.

Homem é preso no carnaval por posse ilegal de
arma branca no Carnaval de Borda da Mata
No dia 24/02/2020, equipes policiais militares ao realizarem a segurança dos foliões
e transeuntes no período carnavalesco, visualizou um indivíduo entre os foliões
com volume estranho na lateral de suas vestes. Diante a suspeita, foi realizada a
abordagem e na busca pessoal, foi localizado um punhal de tamanho médio em sua
cintura. O material foi devidamente recolhido, considerando-se as circunstâncias
do evento e o autor apreendido em flagrante delito, sendo encaminhado ao Quartel
PM para adoção das providências cabíveis.

Bicicleta furtada em Borda da Mata
é recuperada pela Polícia Militar
No dia 26/02/2020, a Polícia Militar foi acionada pela vítima informando que ao
chegar em casa, notou que sua bicicleta não se encontrava na garagem de sua casa.
Após o registro da ocorrência, iniciaram-se inúmeras diligências para localiza-la.
Locais conhecidos por venda de entorpecentes foram exaustivamente patrulhados,
abordagens a pessoas suspeitas se intensificaram e após muito trabalho em equipe,
a Polícia Militar, no dia 1º/03/2020, recebeu uma denúncia anônima dizendo que
havia uma bicicleta desmontada envolvida em sacos plásticos numa estrada vicinal.
No local, a equipe localizou a bicicleta e tratava-se do mesmo veículo subtraído. O
material foi encaminhado a Polícia Civil e investigações acerca da autoria foram
iniciadas.

Dois jovens são presos por distribuir notas falsas
em comércios de Borda da Mata/MG
A Polícia Militar, ao longo da semana, recebeu inúmeras denúncias referentes a
indivíduos distribuindo moedas falsas no comércio de Borda da Mata/MG. Com
informações, equipes policiais militares iniciaram diligências para identificar e
apreender os autores. Diante disso, no dia 05/03/2020, a equipe policial abordou
dois jovens de 18 anos em atitude suspeita que, em suas versões, apresentaram
fatos contraditórios, aumentando a suspeita. Através do tirocínio policial, lograram
êxito na apreensão de 17 notas de vinte reais com indícios de falsificação. Os
autores foram presos em flagrante, os materiais recolhidos e encaminhados à
Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre/MG.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DAPOLÍCIAMILITAR EM BORDADA
MATA: 190 – (35) 99829-1493

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

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

Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG

No dia 1º de março aconteceu em Bom Repouso mais uma final de campeonato, desta vez, o do Futebol
Society 2020 que foi mais um concluído com sucesso.
O Campeão foi o Bad Boys e o Vice campeão, Amizade.
A Responsável pelo Departamento de Esportes, Talita Bertolacini disse: “Gostaria de agradecer a todas as
equipes que participaram e abrilhantaram nosso campeonato. Agradeço aos amigos e profissionais da arbitragem.
Ao apoio da Polícia Militar e do meu amigo vereador Joaozinho Silva que sempre nos prestigia. Parabéns a
equipe do Bad Boys que vem conquistando títulos nos campeonatos realizados em nossa cidade. Vocês são
guerreiros. Gostaria de agradecer a todos que de uma maneira ou outra sempre nos apoia e prestigia nossos
campeonatos. Fazemos com todo carinho para vocês. E que venha o Campeonato Municipal de Campo 2020.
Inscrições abertas no Departamento de Esportes.”
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B o m R e p o u s o r e a l i z a 1 º To r n e i o d e Ta c o d o M u n i c í p i o

No dia 08 de março foi realizado pelo
Departamento de Esportes de Bom Repouso, o 1º
torneio de taco, onde várias duplas participaram
relembrando a infância. “Conseguimos fazer com
que crianças, jovens e adultos esquecessem o
celular e se divertissem”, comemora a Responsável
pelo Departamento de Esportes Talita Bertolacini.

Departamento de Turismo, Esportes, Lazer e Cultura oferece Café
da Manhã em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres

Dia Internacional da Mulher – Tocos do Moji
Para comemorar o dia Internacional da
Mulher, a Prefeitura de Tocos do Moji
através do Departamento Municipal de
Assistência e Promoção Social –
DEMAPS e do Centro de Referência de
Assistência Social- CRAS, prestou
homenagem às mulheres que participam
dos Grupos de Convivência e do
Programa de Atenção Integral à Família

– PAIF.
Na tarde de quarta-feira, dia 04 de
março, aconteceu uma Palestra sobre a
Violência Doméstica com a Psicóloga do
CRAS Tainá Rezende, na sede da Câmara
de Vereadores, com a presença de
aproximadamente 50 mulheres.
Um tema bastante polêmico pelo
constrangimento que causa, mas de

grande importância para o universo
feminino, uma vez que muitas mulheres
passam por situações tidas como
“corriqueiras” e muitas vezes nem tem a
consciência de que essas situações
podem caracterizar uma forma de
violência, tais como a Violência
patrimonial e psicológica, pois o foco
está voltado apenas para as formas mais

agudas que são a violência física e
sexual.
Ao final do encontro, o Chefe do
DEMAPS Ronaldo José Leandro
parabenizou as mulheres presentes e
todas participaram de um café
comemorativo.
Texto: Adriana Costa

Em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher, o Departamento de Turismo,
Esportes, Lazer e Cultura de Bom
Repouso ofereceu as mulheres um
delicioso café da manhã, quando também
concorriam a uma linda cesta de café.
A Chefe do Departamento, Talita
Bertolacini agradeceu a presença de
todas e desejou um Feliz Dia das
Mulheres. A ganhadora da Cesta de Café
foi Adriana.
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Bom Repouso receberá mais de 500 mil reais em Emendas Parlamentares
O Município de Bom Repouso foi contemplado
com quatro emendas parlamentares que atingem o
valor de R$541.204,00. A Secretária de Assistência
Social Natali Brandão agradece as solicitações que
foram atendidas. “Ter pessoas que apoiam nosso
município, que reconhecem e acreditam em nosso
trabalho é extremamente gratificante.
Recebemos este mais uma ótima notícia. Os
Deputados Ulysses Gomes e Odair Cunha fizeram a
indicação de mais emendas parlamentares para nossa
cidade. As emendas se deram a partir do pedido do
Prefeito Messias e das Secretárias de Saúde e
Assistência Social. Foram indicados R$ 174.000,00
para obras de calçamento, R$ 102.204,00 para custeio
da saúde e R$ 35.000,00 para o CRAS. Mais uma vez
agradecemos aos Deputados Ulysses e Odair pela
parceira e preocupação que sempre demonstraram por
nossa querida cidade”, diz Natali e acrescenta
“Estamos muito felizes com a notícia que os
Deputados Odair Cunha e Ulysses Gomes atenderam
os pedidos do Prefeito Messias e de suas secretarias
anunciando mais R$ 230.000, 00 para a saúde de Bom
Repouso.”

IBGE está com vagas abertas
em Borda da Mata para
trabalhar no Censo 2020

Para realização do Censo 2020, o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) vai contratar em todo o país
mais de 200 mil pessoas. Em Borda da
Mata, são 3 vagas para Agente
Censitário Supervisor e 18 vagas para
Recenseador.
As inscrições acontecem desde o dia
05 até 24 de março, somente pela
internet, no site da Cebraspe.
Esses profissionais irão trabalhar na
coleta de informações do Censo 2020,
entrevistando os moradores de todos
domicílios brasileiros.
RECENSEADOR
Para concorrer a função de
Recenseador, é exigido o Nível
Fundamental. As inscrições custam R$
23,61 e as provas acontecem no dia 24/

05. A remuneração é por produção, ou
seja, pelo número de entrevistas
realizadas. No site do IBGE está
disponível uma estimativa de
remuneração. Em Borda da Mata, para
40 horas trabalhadas, em uma quantidade
estimada de 77 entrevistas, a
Remuneração Mensal Estimada (4
semanas) fica em torno de R$ 2.192,24.
AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR
Para concorrer a função de Agente
Censitário Supervisor, é exigido o Nível
Médio. As inscrições custam R$ 35,80 e
as provas acontecem no dia 17/05. A
remuneração é de R$ 1.700,00 por 40
horas de trabalho semanais.
Mais informações: pelo telefone 0800
721
8181 ou
pelo
site censo2020.ibge.gov.br

Prefeitura de Borda da Mata faz entrega de material
esportivo para atletas do futebol de campo e salão
Os atletas da escolinha de futebol da
Prefeitura de Borda da Mata receberam um kit
de material esportivo no dia 08 de março, no
Estádio Municipal Waldir de Melo. Os kits
contemplaram todas as idades das
modalidades feminina e masculina do futebol
de campo e futebol de salão.
Ao todo, cerca de 250 jovens atletas vão
utilizar o material do kit, que contém bolas de
campo para iniciação e profissional, bolas de
salão, coletes, cones e equipamentos para
treinamento, além de redes para os gols. O
material foi entregue pelo prefeito André
Marques durante mais uma rodada do
Campeonato Municipal e Regional de Borda
da Mata.
“O esporte voltado para os jovens é uma
das apostas de nossa administração. Sabemos que, além de ser uma atividade saudável, é uma prática que tira nossos jovens
das ruas e também pode funcionar como uma forma de incentivar os estudos, como fazemos no projeto ‘Bom de Bola, Bom na
Escola’. Por isso, tem sido uma de nossas prioridades, por ser, assim como saúde e educação, o investimento mais valioso que
podemos fazer: o investimento no futuro de nossos jovens”, avalia o prefeito André Marques.

Prefeitura faz calçamento de ruas
nos Distritos do Cervo e Sertãozinho
A Prefeitura de Borda da Mata realiza obras de
calçamento de vias nos distritos do Cervo e
Sertãozinho. Serão beneficiadas as ruas Virgílio
Pereira e Antônio Alves de Mira. O investimento
total é de cerca de R$ 309,6 mil, via financiamento
no BDMG.
A ação atende a uma reivindicação antiga dos
moradores. Nos últimos dias, o prefeito André
Marques tem acompanhado as obras.
No distrito do Sertãozinho, ele falou sobre o
calçamento de uma das ruas. “Era uma demanda
muito antiga dos moradores, graças a Deus
estamos conseguindo atender mais esta demanda
importante da população dos distritos”,
comemorou.

Carnaval 2020 - Borda da Mata

O Carnaval 2020 em Borda da Mata teve sete blocos e cinco bandas animaram a folia na cidade durante os cinco dias de Carnaval. Pelo palco montado entre as praças centrais vão passaram: Pura Resenha,
Juliana Campos, Radar Quatro, Candieira e República do Samba. Todos os dias, antes das apresentações musicais, o som na praça foi comandado pelo DJ Marcão.
A meta da Prefeitura para o Carnaval 2020 foi proporcionar diversão saudável, com segurança, estrutura e responsabilidade nos gastos públicos. “Nosso foco principal é a Saúde, a Educação e a
Infraestrutura, mas isso não nos impede de realizar um carnaval de qualidade, sempre visando a máxima economia possível. Essa é a razão de termos aprofundado a parceria com os blocos privados. Ainda assim,
queremos possibilitar que nossos jovens, as famílias e todos os bordamatenses possam se divertir nessa data tão tradicional para os brasileiros”, avalia o prefeito André Marques.

