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Cras de Senador José Bento
promove Baile da Terceira Idade

Bom Repouso comemora o Dia da
Saúde do Idoso com diversas atividades
No dia 30 de março, foi comemorado o Dia da Saúde do
Idoso em Bom Repouso com uma grande ação. Mais de 80
pessoas participaram de palestras com os enfermeiros, aula
de alongamento com a fisioterapeuta Lilaine e ainda puderam
receber a vacina da gripe e confraternizar com um delicioso
lanche.
“Agradecemos a participação de todos os envolvidos”,
diz a Secretária de Saúde, Diana.

No dia 30 de março, aconteceu no
barracão de oficinas do CRAS de
Senador José Bento, o Baile da Terceira
Idade com o tema ANOS 60 e 70. A
programação teve o intuito de promover
um momento de integração e lazer entre
os participantes do projeto, com a
presença de toda equipe do CRAS e da
Secretaria de Assistência Social.

“Momento de muita alegria,
descontração e lazer, buscando
fortalecer os vínculos coletivos. Quero
agradecer a toda equipe por toda
dedicação em fazer dar certo, o nosso
prefeito Fernando Fernandes e a VicePrefeita Andréia Inácio por sempre me
apoiar e incentivar”, disse a Secretária
de Assistência Social, Beatriz Belli.

Escolas Municipais de Bom
Repouso comemoram o Dia
Mundial da Água
Prefeitura de Bom Repouso recebe o Programa
CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes

No dia 22 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Água. Os alunos das
escolas municipais de Bom Repouso participaram de trabalhos coletivos, passeio
e contação de história, sobre a importância da preservação deste bem tão valioso
para a preservação da vida na terra.

No dia 28 de março, a Prefeitura de Bom Repouso recebeu o
Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes. Tratase de uma grande iniciativa, que vai ao encontro dos
profissionais do transporte em todo o Brasil, onde quer que
estejam.
A programação do dia foi pautada sobre a segurança do
trânsito e direcionada aos motoristas do transporte escolar.
Foi disponibilizada uma van montada com material
informativo, onde os profissionais receberam as principais
orientações sobre as práticas corretas de direção segura.
O material de apoio contou com vídeos de conscientização e
panfletos informativos, que foram entregues no momento da
participação.

Secretaria de Saúde de Bom Repouso realiza
dia dedicado a Saúde da População Negra
Produtor
Caonsciente
2022 – Bom
Repouso
SHOW DE PRÊMIOS
1º Sorteio - 01/05/
2022
Os cupons já estão
sendo entregues no
Departamento de
Agricultura.
Premiação:
01 Moto 0 Km; 03 TVs
40 polegadas; 03
Geladeiras; 02 Fornos
Elétricos; 03
Microondas; 03
Fritadeiras Elétricas; 03
Tanquinhos Elétricos; 03
Fogões a gás.

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

No dia 23 de março, foi realizado em
Bom Repouso o Dia dedicado à Saúde
da População Negra. As equipes do PSF
fizeram os cadastros dos pacientes para
que a população possa ser mais bem
assistida. Dra. Lumey fez uma roda de
conversa com orientações e tira dúvidas.

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

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

JC Contabilidade
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de
pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Os pacientes puderam aferir a pressão,
glicemia, tratar da pele com máscara de
argila e ainda tomar um delicioso café.
Ainda teve a presença dos integrantes
da Congada que prestigiaram o evento.
“Agradecemos a participação de
todos”, diz a Secretária de Saúde, Diana.
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P o l í c i a M i l i t a r d e To c o s d o M o j i r e a l i z a A ç ã o C í v i c o S o c i a l c o m a
participação de cerca de 500 pessoas e arrecada 18 cestas básicas

No dia 26 de março, ocorreu no município de Tocos do Moji, a primeira Ação Cívico Social da Polícia Militar, organizada pelos militares da referida fração.
O evento transcorreu conforme o esperado, muita alegria para as crianças e prestação de serviços diversos à comunidade, quando cerca de 500 pessoas participaram.
Diversas atividades foram oferecidas para a população: Apresentação da Banda de Música da 17ªRPM; Estande com exposição de animais empalhados da Polícia Militar do Meio Ambiente; Brinquedos infláveis
para as crianças; Pipoca e algodão doce; Cachorro quente e refrigerante; Distribuição de sorvetes; Aferição de pressão e realização de testes pela Secretaria de Saúde; Cortes de cabelo; Orientações nutricionais
dentre outros.
Vale ressaltar, que os militares do destacamento conseguiram 18 cestas básicas, as quais foram entregues, no dia 27 de março, às famílias mais necessitadas no município.
A Missão da PMMG é promover a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, valorizando as pessoas, contribuindo para a garantia de um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender em Minas
Gerais.

Governo divulga Mapa do Turismo Brasileiro com registro
de 2.542 cidades e Tocos do Moji apresenta o Certicado
O relatório reúne municípios que adotam
o turismo como estratégia de
desenvolvimento. As cidades do país são
classificadas no Mapa Turístico
Brasileiro. O instrumento reúne municípios
que adotam o turismo como estratégia de
desenvolvimento
e
identifica
necessidades de investimentos e ações
para promoção do setor em cada região
turística do país. Foram registradas 2.542
cidades distribuídas em 322 regiões
turísticas na relação em 2022.
O Departamento de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo de Tocos do Moji esteve
trabalhando durante os meses de Janeiro
e Fevereiro em prol de concluir as
documentações necessárias para
Certificação do Município no MAPA do
Turismo Brasileiro, contando com a ajuda
da Equipe do Circuito Serras Verdes do
Sul de Minas, que não mediram esforços
para auxiliar. “Com orgulho imenso compartilhamos essa certificação com toda população Tocosmojiense e ressaltamos que o
esforço mútuo e a colaboração de todos proporcionam grandes e prazerosos resultados. Parabéns Tocos do Moji”, diz
Regiane Cruz, responsável pelo Departamento de Turismo.

Tocos do Moji realiza o Programa Saúde Na Escola –
Crescer Saudável durante o mês de Março
A Prefeitura de Tocos do Moji
disponibiliza, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, o Programa Saúde Na
Escola – Crescer Saudável. Durante o mês
de Março a ESF em parceria com o
Departamento de Educação realizou
Avaliação Nutricional das crianças nas
Escolas Municipais realizada pela
nutricionista Gislaine Pereira
O programa tem como objetivo prevenir
o índice de obesidade infantil e infanto
juvenil. É realizada a antropometria dos
alunos e detectados quais estão com o peso
adequado, baixo peso, sobrepeso e obesos.
Entre as metas do Crescer Saudável estão
atividades educativas sobre a alimentação
saudável, sobre práticas corporais
(atividades físicas), acompanhamento
nutricional dos alunos com obesidade,
realizado por nutricionista da Rede Pública
Municipal de Saúde.
A finalidade é reduzir os custos com os
prováveis pacientes hipertensos,
diabéticos e cardíacos no futuro.
O programa é coordenado pela Secretaria
de Saúde que conta com a colaboração de
agentes de saúde, estudantes, profissional
de saúde, entre outros.

Tocos do Moji participa da 19ª
Assembléia Geral Ordinária da
Associação dos Amigos do Caminho
da Fé em São João da Boa Vista - SP

No dia 31 de aconteceu a 19ª AGO (
Assembléia Geral Ordinária) da
Associação dos Amigos do Caminho da
Fé. O evento foi realizado na cidade de
São João da Boa Vista - SP e teve como
representantes de Tocos do Moji, o Vice
- Prefeito Gervásio Armando e a Chefe
de Divisão de Cultura, Regiane Cruz. “O
Caminho da Fé é nosso principal produto
Turístico, ressaltamos que para a Cidade
de Tocos do Moji é uma satisfação fazer
parte desse conceituado Caminho”, diz
o vice-prefeito, Gervásio.

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

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

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso
adquire mais uma Van zero quilômetro
O município de Bom Repouso, sempre preocupado em melhorar o atendimento em todos
os setores da administração municipal, vem investindo cada vez mais para proporcionar
melhorias para a população. Mesmo durante a fase aguda da Pandemia, a Saúde Municipal
de Saúde se esforçou ao máximo para dar um atendimento digno aos que procuravam o
serviço municipal. Agora que a Pandemia, devido a alta taxa de vacinação, deu uma
melhorada, a Secretaria de Saúde pode dar mais atenção ainda aos que necessitam e para
isso, não mede esforços para avançar e neste mês abril, realizou a aquisição de uma Van
zero quilômetro, que com certeza irá proporcionar maior conforto e segurança aos
pacientes.
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Semana Santa – 2022
“É só olhar para a situação dos milhares de refugiados dos últimos tempos. No momento
o mundo está sendo sensibilizado diante dos migrantes venezuelanos, dos ucranianos
forçados a sair de seu país, sem rumo e sem perspectiva de futuro, buscando refúgio
em outros países. A Paixão de Cristo, da Semana Santa, se repete na vida das pessoas.”
Essa Semana não é diferente daquelas
de outros anos, com abertura no
Domingo de Ramos, na entrada triunfal
de Jesus em Jerusalém, capital da fé do
Povo de Deus daquele tempo. Os ramos
trazidos pelas pessoas representam a
alegria pela presença daquele,
apresentado pelos profetas, como a
esperança para todos. Ao lado da
esperança, estava a preocupação das
autoridades de Jerusalém.
Na visão comum da sociedade de
então, o rei, que ia nascer, profetizado
na literatura do Antigo Testamento, viria
como sendo o “salvador da pátria”, com
capacidade além do que tinham os reis
de seu tempo. Essa ideia causava
espanto para as autoridades, e isso foi
confirmado quando Jesus é acolhido
pela multidão quando entrou, montado
em um jumento, na cidade de Jerusalém.
A profundidade do mistério que
envolve Jesus Cristo escapa aos olhos
da cultura moderna, carente de fé. Não é
fácil entender que, na paixão e morte do
Senhor, estava o germe da vida cristã,
culminando com a Ressurreição, com a
Páscoa e com uma vida nova.
Acompanhar esse itinerário da Paixão de
Cristo na Semana Santa, em novos
tempos, é ressignificar a dimensão do
mistério da vida.
Já são mais de dois mil anos de

cristianismo e os objetivos proféticos da
vinda e da vida de Cristo ainda não
atingiram o que fora proposto como
aliança de Deus com o mundo. O mistério
de Deus é colocado em segundo plano,
ascendendo cada vez mais as práticas
de tudo aquilo que degrada a dignidade
da vida humana e o desrespeito para com
a natureza, criada para o bem de todos.
A sensibilidade da Semana Santa toca
no coração de quem admira Jesus como
Deus e Homem, aquele que se despojou
de todos os tipos de dignidade próprios
de um rei. Foi realmente um caminho
difícil, de martírio e de morte, assumido
com liberdade e consciência clara
quanto aos objetivos desse projeto do
Pai. Foi como a semente plantada num
campo, que morre para gerar nova vida.
O martírio vem acontecendo na vida
de muita gente. É só olhar para a situação
dos milhares de refugiados dos últimos
tempos. No momento o mundo está
sendo sensibilizado diante dos
migrantes
venezuelanos,
dos
ucranianos forçados a sair de seu país,
sem rumo e sem perspectiva de futuro,
buscando refúgio em outros países. A
Paixão de Cristo, da Semana Santa, se
repete na vida das pessoas.
Dom Paulo Mendes Peixoto
Arcebispo de Uberaba (MG)

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

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

Padre Geraldo que é bordamatense recebe
homenagem com busto em Pindamonhangaba-SP

Padre Geraldo Carlos da Silva (19492019), religioso que por 32 anos atuou
frente à Paróquia São Vicente de Paulo,
no Distrito de Moreira César, em
Pindamonhangaba-SP,
foi
homenageado com um busto em um
evento realizado no dia 11 de março, em
frente à sede do Vila dos Afetos. Para a
concretização da homenagem, idealizada
pelo vereador José Carlos Gomes, a
Secretaria de Cultura e Turismo realizou
a contratação do artista Felipe Calipo,
escultor de artes sacras que
confeccionou a imagem do busto em
cimento, em forma de silicone e gesso, e
trabalhada com acabamento, pintura e
impermeabilização. Em Moreira César,

não apenas a evangelização o ocupou,
mas também o crescimento, o progresso
do Distrito. Além do altar, foi ao encontro
dos mais vulneráveis, empenhando-se
veementemente em vários movimentos
sociais. Defendeu os sonhos de muitos
paroquianos chegando até a “arregaçar
as mangas da batina” para construir as
casas populares num loteamento local.
Na mesma esteira de progresso, foi
responsável, pela ampliação da Matriz
de São Vicente de Paulo. Além disso,
Padre Geraldo cativou os jovens de
Moreira César através dos cantos
litúrgicos compostos por ele e da Missa
Sertaneja, também idealizada por ele.
Padre Geraldo valeu-se das orações em

forma de música e de teatro para
envolver, principalmente, os jovens no
movimento de transformação, gerando
caridade e justiça social. Ele incitou sem
precedência os moradores de Moreira
César a revigorarem a fé. Por tantos
trabalhos relevantes à igreja, foi
nomeado Cônego Cabido da Catedral
Diocesana pelo bispo diocesano de
Taubaté. “E, se sementes floresceram...
seu objetivo foi atingido. Chegar a ser
homenageado com um monumento na
praça, é chegar à ETERNIDADE”, disse
emocionada Vanilda Maria Silva, irmã do
Cônego que esteve presente ao evento.
Beatriz Rodrigues
Borda da Mata

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 09/2022
“Altera o Inciso I da Lei nº 1.964/2017, de 18 de abril de 2017.”
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Afonso Raimundo de
Souza, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o Anexo I da Lei nº 1.964/2017, elevando alguns departamentos à Secretarias e anexando novos
departamentos, conforme anexo.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 08 de março de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

Proposição de Lei nº 11/2022
“REVOGA A LEI MUNICIPAL 2.231/2020 QUE TINHA POR OBJETO A DOAÇÃO DE TERRENO DE
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica revogada a Lei Municipal nº. 2.231/2020 que tinha por objeto a doação de um terreno localizado na Rua
Santa Terezinha, Bairro Santa Terezinha, neste Município, medindo 1.343,467m², à Arquidiocese de Pouso Alegre Paróquia de Borda da Mata, CNPJ nº. 17.930.934/0004-78, com os seguintes limites e dimensões: “(...) medindo
23.279m de frente 22,529m de fundo 57,969m do lado direito e 61,617m do lado esquerdo com as seguintes
características: Ao Norte: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de coordenadas N 7.537.168,154m;
pela linha de divisa, deste, segue confrontando com Sebastião Lino da Silva, com seguintes azimutes e distâncias:
103º14’12’’ e 22,529m até o vértice P2, de coordenadas N 7.537,162,996m e E 379.654,012m; 185º53’16’’m até o
vértice P3 de coordenadas N 7.537.132,196m e E 379.650.836m; 186º38’388’’ e 38,654m até o vértice P4, de
coordenadas N 7.537.101,748m e E 379.697,290m; pela linha de divisa; deste, segue confrontando com Rua Santa
Terezinha, com os seguintes azimutes e distâncias; 292º31’17’’m até o vértice P5, de coordenadas N 7.537,106,403m
e E 379.636,063m; 291º47’42’’ e 11,126m até o vértice P6, de coordenadas N 7.537,110,534m e E 379.625,733m;
pela linha de divisa; deste, segue confrontando com Área de Preservação Permanente do Córrego Três Barras de
propriedade da Prefeitura Municipal de Borda da Mata, com os seguintes azimutes e distâncias: 6º11’59’’ e14,358m
até o vértice P7, de coordenadas N 7.537.124,808m e E 379.627,283m; 6º21’47’’ e 26,637m até o vértice P8, de
coordenada N 7.537.151,281m e E 379.630,230m; 6º14’37’’ e 16.974m até o vértice P1, ponto inicial da descrição
deste perímetro.”, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis de Borda da Mata sob o nº. 20.291, avaliado em R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Art. 2º - Fica revertido o imóvel acima para o Município de Borda da Mata (MG);
Art. 3º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 08 de março de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer
o resultado de cem batalhas. Se você se conhece mas não conhece
o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você
não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas...
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Borda da Mata recebe, em parceria com o Circuito das Malhas, mais de
30 influenciadores digitais para divulgar as atrações turísticas do município

No dia 29 de março, Borda da Mata
recebeu a visita de mais de 30
influenciadores digitais (Digital
Influencers e Youtubers) em uma ação
conjunta entre a Administração
Municipal e o Circuito das Malhas,
dentro do programa Reviva Minas,

que possibilita divulgar e expandir os
olhares para essa região, Em Borda da
Mata para fortalecer todas as rotas
turísticas: Rota da Moda, Rota da
Cidade, Rota Religiosa, Rota
Gastronômica, Rota de Aventura.
“Com
essa
ação
queremos

proporcionar um novo roteiro que
agora será visto por milhões de
pessoas no universo digital e também
queremos agradecer a Secretaria de
Saúde, na pessoa do Secretário, Celso
do Amaral; a Secretaria de Educação,
na pessoa da Secretária Glaúcia

Brandão Guilherme; a Secretaria de
Obras, na pessoa da Secretária, Rita
de Cássia Pádua Carvalho; a
Associação Comercial; ao Circuito das
Malhas e a todos envolvidos, pelo
empenho e esforço em realizar essa
magnífica ação. E também não

podemos nos esquecer de agradecer a
todos os influenciadores digitais que
estiveram aqui. Esperamos que
tenham gostado e levado um
pouquinho da nossa mineiridade para
suas vidas” enfatiza o Prefeito Afonso
Raimundo de Souza.

Circuito das Malhas traz Influencers para a região em viagem promocional de Turismo
No final do mês de março, um grupo com mais de 30 influenciadores digitais movimentaram a região do Circuito das Malhas. A viagem teve o objetivo de divulgar e promover os atrativos turísticos de
Albertina, Borda da Mata, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião e Ouro Fino, com o olhar do turista, para conhecer ou redescobrir a região.
O grupo com influencers especializados nos segmentos de Moda, lifestyle, gastronomia e viagens compartilharam em suas redes sociais nossa mineiridade, trazendo nossos roteiros de compras,
religiosidade, aventura e gastronomia.
O passeio começou pela cidade de Ouro Fino, no dia 28 de março, seguiu para Borda da Mata no dia 29. No dia 30, o grupo visitou Albertina e Jacutinga, no 31, Inconfidentes e fechando no dia 1º de abril,
em Monte Sião.
Visita s Borda da Mata
Em Borda da Mata, a Prefeitura e a Associação Comercial organizaram o roteiro e prestaram todo apoio para transporte, guia e alimentação durante o passeio.
O roteiro incluiu visita à Basílica de Nossa Senhora do Carmo, Porteira do Céu, Santo Cruzeiro, Artesanato Fruto da Terra na Antiga Estação Ferroviária, lojas de pijamas, roupas, lingeries e moda casa e
até visita a uma confecção.
Projeto Reviva Turismo
A ação faz parte do Projeto Reviva Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo Secult-MG, em que o Circuito foi contemplado no Edital 01/2021, para investir em ações de marketing digital que
atraia visitantes para Minas Gerais.
Além dessa viagem promocional, o projeto conta com a contratação de uma agência de produção de conteúdo para Redes Sociais, de produção de um banco de imagens com mais de 600 fotos das cidades
que fazem parte do Circuito e de sete vídeos promocionais, sendo um de cada cidade e um reunindo todas as frentes de roteiros do Circuito, com enfoque em nossa mineiridade.
Todo o conteúdo gerado foi compartilhado no perfil do Instagram @circuitodasmalhasmg.

Escola Municipal Profª. Diva Riberio dos Santos no bairro Santa Rita comemora 25 anos de fundação

Rubem Alves faz uma reflexão
profunda sobre a escola quando diz:
Escolas que são gaiolas existem para
que os pássaros desaprendam a arte do
voo. Pássaros engaiolados são pássaros
sob controle. Engaiolados, o seu dono
pode levá-los para onde quiser. Pássaros
engaiolados sempre têm um dono.
Deixaram de ser pássaros. Porque a
essência dos pássaros é o voo. Este
pensamento está impregnado de

sabedoria porque a trajetória
educacional da Escola M. Profª. Diva
Ribeiro dos Santos tem-se configurado
por um processo democrático de luta
para que não fosse apenas gaiola
cerceando a liberdade dos pássaros, e
sim, preservasse a essência deles que é
dar-lhes asas para que alcem voos em
busca de novos horizontes alimentando
nossos sonhos para que nesta escola
se formassem verdadeiros cidadãos

primando pela inclusão social. No início,
construída para atender a comunidade
do Bairro Santa Rita, passo a passo, os
educadores e funcionários que aqui
chegaram criaram com ela um elo sólido
e, de mãos dadas, construíram uma
caminhada que, hoje, orgulha e dignifica
a educação pública de Borda da Mata e
do país. Está implícita na história de
nossa escola a contribuição voluntária
de muitos colegas da área educacional,

que não mediram esforços para
consolidar a identidade desta
comunidade escolar. Com este batalhão
de professores e funcionários valentes,
fortes, verdadeiros guerreiros e
perseverantes, a Escola M. Profª. Diva
Riberio dos Santos tomou posse deste
território, solidificou-se e foi ampliando
o espaço de conquistas educacionais.
São 25 anos de conquistas, vitórias,
construção, avaliação, persistência,

questionamentos, mas acima de tudo de
luta para que a educação municipal
tivesse seu espaço e cumprisse sua
missão primeira que é formar verdadeiros
cidadãos para a vida. Dar asas para que
nossos alunos aprendam a voar e partam
sempre em busca novos portos para a
construção de uma vida feliz.
Secretaria Municipal de Educação
Borda da Mata

Secretaria de Educação de Borda da Mata promove evento com as Serventes Escolares
para divulgar as mudanças exigidas por Lei na Merenda Escolar devido a Pandemia

No dia 15 de março, aconteceu na Escola Diva Ribeiro dos Santos no bairro Santa Rita em Borda da Mata, a reunião com todas as serventes da Rede Municipal de Ensino.
A Secretária de Educação, Gláucia Brandão Guilherme, deu as boas-vindas a todas e discorreu sobre orientações para o ano letivo.
Em seguida, a Técnica em Segurança do Trabalho, Paloma Danielli da Silva, falou sobre Segurança do Trabalho e Saúde do Trabalhador.
Para finalizar, a nutricionista Walquíria A. Almeida Megale, responsável Técnica em Merenda Escolar, falou sobre Merenda Escolar segundo Resolução nº 6/2020 — 12/05/2020 na elaboração de Cardápios para
o PNAE, em virtude do aumento da taxa de Obesidade Infantil ocasionado pela pandemia, devido às substituições de alimentos in natura ou minimamente processados pelos alimentos ultraprocessados.
As alterações de maior relevância foram para crianças menores de três anos de idade, as quais uma delas foi a proibição da adição de açúcar, mel e adoçantes nas preparações culinárias e bebidas. Também deu
ênfase aos alimentos ricos em ferro heme, ferro não-heme, facilitadores de absorção dos alimentos e vitamina A.
A essa nova regulamentação, a nutricionista fez as devidas alterações, propondo alternativas para substituição desses alimentos ditos proibidos.
E para finalizar foi proporcionado um lanche a todas as presentes na reunião.
O motor de uma navio gigante quebrou e ninguém pôde consertá-lo, então eles contrataram um engenheiro mecânico com mais de 40 anos de experiência.
Ele inspecionou o motor com muito cuidado, de cima a baixo. Depois de ver tudo, o engenheiro descarregou a bolsa e puxou um pequeno martelo.
Ele bateu em pontos estratégicos suavemente. Logo, o motor voltou a funcionar. O motor foi consertado! 7 dias depois, o engenheiro mencionou que o custo total de consertar
o navio gigante era de U$ 20.000 para o contratante. “O que?!” disse o proprietário. “Você não fez quase nada. Dê-nos uma conta detalhada.” A resposta é simples:
Bata com um martelo: U$ 2
Saiba onde bater e quanto bater: U$ 19.998
A importância de valorizar os próprios conhecimentos e experiência ... porque são resultados de lutas, experiências e até lágrimas.
Se eu faço um trabalho em 30 minutos, é porque passei 20 anos aprendendo como fazê-lo em 30 minutos. Você me deve pelos anos, não pelos minutos.
Nunca se venda barato. O seu dia de trabalho custa 1 dia de vida.
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Departamento de Esportes de Borda da Mata oferece aulas gratuitas de
Vôlei para jovens nascidos entre 2004 a 2013 no Ginásio Poliesportivo
Com o objetivo de promover a qualidade de vida para os jovens, a Prefeitura de Borda da Mata, por meio do Departamento
de Esportes, está realizando atividades gratuitas de voleibol. As aulas estão sendo realizadas duas vezes por semana no
Ginásio Poliesportivo.
As aulas são ministradas pela professora Cleia Mesquita, formada em Educação Física e Técnica de Voleibol Nível II pela
Confederação Brasileiro de Voleibol - CBV
Confira o cronograma:
-Terça-feira: 8h às 10h jovens nascidos nos anos 2009 a 2013;
-Terça-feira 13h às 15h, jovens nascidos nos anos 2004 a 2008;
-Quinta-feira 8h às 10h, jovens nascidos nos anos 2009 a 2013;
-Quinta-feira 13h às 15h, jovens nascidos nos anos 2004 a 2008.
Além de trazer benefícios para o corpo, também traz para a mente, contribuindo com a saúde e bem estar. Fortalece o corpo,
flexibilidade e a coordenação motora. Melhora as capacidades cardiorrespiratórias. Auxilia na perda de peso e alivia o estresse,
pela adrenalina da competição.
Além de todos esses benefícios o vôlei também é uma atividade que estimula a interação social e a comunicação, por ser um
esporte coletivo.

Borda da Mata participa do Encontro Estadual de Gestores
Municipais de Cultura e Turismo em Belo Horizonte
No dia 24 de março, aconteceu o segundo dia do
Encontro Estadual de Gestores Municipais de Cultura e
Turismo em Belo Horizonte que teve uma programação
repleta de trabalho e diálogo entre as Instâncias de
Governança Regionais (IGR’s). As reflexões abordaram
temáticas distintas, como os mecanismos de fomento e
estímulo à cultura e ao turismo, a transversalidade entre
esses dois segmentos, bem como as ferramentas do
marketing aliadas à mineiridade.
O Ano da Mineiridade também foi marcado pela
apresentação do Selo da Mineiridade e por iniciativas
que celebraram a diversidade da produção artística e
cultural no Estado. Uma dessas ações é o Edital 70 Anos
Cemig que vai disponibilizar R$ 10 milhões a projetos
aprovados via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC)
e que promovam os aspectos da cultura mineira. Por meio
desse edital, serão contempladas propostas de diferentes
linguagens da cultura e das artes cênicas, visuais,
musicais e literárias, além da preservação do patrimônio
imaterial entre outras. Borda da Mata enviou
representantes para participar deste Encontro.

CRAS de Borda da Mata em parceria com SENAR Minas e Sindicato
Rural realizam vários cursos profissionalizantes em Borda da Mata
Curso de Confecção de Vestuário Feminino.

Curso de Produção de Alimentos

Curso de Manutenção e Operação de Motoserra.

No período de 14 a 18 de Fevereiro, o SENAR Minas, em parceria com o CRAS Sebastiana Marques e Sindicato Rural de Borda da Mata, realizaram o Curso de Produção de Alimentos.
No período de 24 a 26 de Fevereiro de 2022, o SENAR Minas, em parceria com o CRAS Sebastiana Marques e Sindicato Rural de Borda da Mata, realizaram o Curso de Manutenção e Operação de Motoserra.
No período de 14 a 18 de Março, o SENAR Minas, em parceria com o CRAS Sebastiana Marques e Sindicato Rural de Borda da Mata, realizaram o Curso de Confecção de Vestuário Feminino.

Evento Páscoa Décor da dentista artista Dra. Elisandra Mota supera expectativas
S u p e r a n d o
expectativas
de
público e vendas, o
evento Páscoa Décor
da dentista artista
Dra. Elisandra Mota
foi um sucesso.
O público pode se
encantar com diversas
decorações de Páscoa
como: guirlandas,
arranjos e coelhinhos
feitos com muita
delicadeza pela artista.
Além de adquirir as
peças,
puderam
desfrutar de um
agradável bate-papo no espaço que foi preparado com muita sofisticação e bom gosto. O evento contou ainda com a participação ilustre do prefeito da cidade Afonso Raimundo de Souza.
“Gostaria de agradecer a cada um que dispensou seu precioso tempo para ir até o meu consultório e prestigiar meu evento! Se o êxito foi alcançado foi devido a vocês! Sintam-se abraçados e saibam que
vocês moram no meu coração e estão em minhas orações. Que o símbolo da Páscoa, de renovação da fé e esperança, nos guiem sempre. Uma Feliz Páscoa a todos!!!!”finaliza a artista.
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Estrada rurais de Borda da Mata passam por constantes manutenções

União
Bordamense
vence
Campeonato
Municipal de
Futebol de
Borda da Mata
que teve a
participação de
10 equipes
e 225 atletas
No dia 10 de abril, domingo, foi
realizada a grande final do Campeonato
Municipal de Futebol Amador de Borda
da Mata.
O evento contou com dez equipes e
225 atletas do município. Foram
realizados 24 jogos.
A Final ficou entre: União
Bordamatense x Unidos. Os times
empataram em 2x2 no tempo normal e a
equipe do União Bordamatense foi
campeã nos pênaltis vencendo por 6x5.
Veja os Destaques do Campeonato:
Artilheiro: Bobela da equipe Unidos;
Melhor jogador: Edinho da equipe
Unidos;
Melhor goleiro: Eder da equipe União
Bordamatense;
Goleiro menos vazado: Taylon da
equipe Unidos;
Revelação do Campeonato: Felipe da
equipe do Sertãozinho.
O evento também teve a valorização
dos esportes municipais com
apresentação de Kung Fu do mestre
Bene Napoleão e dança e ginástica do
Studio Luree das professoras Renata
Jóia e Lu Rodrigues.
O evento foi uma realização da
Secretaria Municipal de Esportes, com
total apoio da Prefeitura.

A Secretaria de Obras de Borda da Mata, atenta as dificuldades
dos produtores rurais, quando não tem suas estradas bem
conservadas, para escoar suas produções e também para se
locomover em suas necessidades, está constantemente fazendo
a manutenção com patrolamento e cascalhamento.
O Prefeito Afonso, reconhece a quantidade das estradas que
precisa dessa manutenção contínua, por isso que dentro da medida
do possível, procura atender todas as demandas e no mês de
março e início de abril os trabalhos continuam, muitos foram
atendidos e espera atender todos, por isso que também tem
investido nas máquinas para que elas possam estar preparadas
para que a população da zona rural seja bem atendida. “Sabemos
da importância deste trabalho e por isso, além das estradas
estamos atentos e consertando todas as pontes, algumas
danificadas pelas chuvas e outras, por danos causados mesmo
pelo decorrer dos anos”, frisa o Prefeito Afonso.

Evento da Final do Campeonato de Futebol

