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Secretaria Municipal de Educação de Bom Prefeito de Tocos do Moji se reúne com membros da Emater
Repouso realiza palestra com Psicóloga e do IMA para tratar sobre a Campanha “Campo Limpo”
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Vacinômetro - Covid-19
Obs.: Há uma divergência nas doses enviadas em relação a quinzena
passada para algumas cidades, pois houve um ajuste na Secretaria Estadual
de Saúde e tinha sido lançado doses a mais, o que foi corrigido agora.

Borda da Mata
Atualizado dia - 06/10
Doses recebidas - 23.495
1ª dose aplicada - 13.534
2ª dose aplicada - 9.118
Dose única - 281

Bom Repouso
Atualizado dia - 01/10
Doses recebidas - 15.138
1ª dose aplicada - 8.839
2ª dose aplicada - 3.862
Dose única - 150

Tocos do Moji
Atualizado dia - 06/10
Doses recebidas - 6.516
1ª dose aplicada - 3.511
2ª dose aplicada - 2.218
Dose única - 68

Senador José Bento
Atualizado dia - 01/10
Doses recebidas - 3.571
1ª dose aplicada - 1.391
2ª dose aplicada - 966
Dose única - 30

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR no dia: 11/10/2021
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“Diga-me e eu esquecerei,
ensina-me e eu poderei lembrar,
envolva-me e eu aprenderei.”
Queríamos parabenizar
professores, pois...

os

No dia 15 de outubro temos a
comemoração nacional do Dia dos
Professores. A data celebra uma
profissão muito admirada, porém pouco
reconhecida, repleta de pessoas
experientes que visam tornar o
conhecimento mais acessível para todos.
A data comemorativa foi definida com
referência no dia 15 de outubro de 1827,
quando Dom Pedro I, imperador do
Brasil, decretou uma lei que criava o
Ensino Elementar no país, atual ensino
fundamental. Anos depois, um professor
colocou a data em sua homenagem e na
de muitos outros que exercem essa
profissão.
O professor é sumamente importante

durante a vida, pois ele, além de
transmitir conhecimento, contribui para
com a formação das pessoas. Ele não
coloniza os estudantes com suas
ideologias, mas o ensina a refletir e a
criar clareza em suas próprias.
O contato entre professor e aluno, e
o afeto que é criado na relação em sala
de aula, são essenciais para o
aprendizado. A sala de aula é um espaço
de troca, onde não só o aluno aprende,
mas o professor também. Todavia,
durante as aulas remotas esse afeto foi
prejudicado, mas, agora, na maioria das
escolas, as aulas estão voltando ao
normal, graças às vacinas e às medidas
sociais.
Júlia Toledo
Borda da Mata

Borda da Mata realiza Semana de Acolhimento
aos Professores da Rede Municipal de Ensino
A Secretaria Municipal de Educação de
Borda da Mata organizou um ciclo de
palestras nos dias 27, 28 e 29 de setembro
para preparar o retorno dos professores
às atividades presenciais que
aconteceram no dia 04 de outubro nas
Escolas Públicas do Município.
Reunidos na quadra da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra, os
educadores prestigiaram a palestra da
Senhora Grazieli Miranda Siqueira Dande,
enfermeira da Vigilância da Saúde, que
alertou sobre os cuidados básicos como
lavar as mãos e o uso contínuo de máscara
como forma de prevenção à COVID-19. Deixou mensagens de encorajamento aos professores e enfatizou o olhar cuidadoso
que todos deverão ter com as crianças e adolescentes nesse retorno.
No dia 28 de setembro, as palestrantes Evelyn Aparecida Ribeiro de Freitas Carvalho, Assistente Social, e Janaina de Faria
Leite Silva, Psicóloga, realizaram uma dinâmica com os professores sobre situações vivenciadas na pandemia. Pontos positivos
e negativos durante as aulas online foram encenados pelos docentes que fizeram uma brilhante apresentação a seus pares.
Para encerrar as atividades, o terapeuta holístico, senhor Humberto Nogueira Oriolo, conversou com os professores sobre
sentimentos e emoções, resiliência e empatia. Temas muito pertinentes para uma profunda reflexão sobre o “eu” e conhecimento
de si mesmo.
Foi uma semana de acolhimento aos professores que compartilharam vivências sobre o período da pandemia e sobre as
expectativas do retorno presencial às escolas.

A V I S O DE LICITAÇÃO

Quatro veículos novos são entregues
a Prefeitura de Borda da Mata

CARTA CONVITE 01-2021. Ruberley José da Silva Junior,
Presidente da Comissão Permanente de Licitações, da Câmara
Municipal de Borda da Mata/MG, torna público que fará realizar, na
data de 25 de outubro de 2021, às 13h00, na sede da Câmara Municipal
de Borda da Mata-MG, licitação na modalidade Carta-Convite para
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG
DURANTE EXERCÍCIO DE 2021. Valor Estimado: R$ 98.694,08.
O Edital de Licitação e seus anexos poderão ser obtidos no endereço
eletrônico https://www.camarabordadamata.mg.gov.br ou pelo e-mail:
camaramunicipalbm@yahoo.com.br. Borda da Mata-MG, 13 de
outubro de 2021.

Cervo terá Creche Municipal
O Distrito do Cervo em Borda
da Mata terá Creche Municipal
e uma nova Unidade Básica de
Saúde, localizadas na Praça São
Sebastião. Após processo de
desapropriação amigável, a
Prefeitura tem a posse do antigo
casarão da família de Oswaldo
Tenório de Souza, imóvel
histórico de 1910. O imóvel será
devidamente restaurado para abrigar a Creche e ao lado a construção da nova
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito.

UN
A
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A Frota Municipal de Borda da Mata recebeu quatro novos
veículos neste mês de outubro. São dois automóveis para a
Secretaria de Saúde, garantia de transporte aos usuários com
mais conforto e segurança. Para o Departamento de Obras
uma Motoniveladora (Patrol) 0 km, Marca Komatsu, Modelo
GD-535, adquirida com Recursos Próprios do Município no valor de R$ 885.000,00, da empresa vencedora do processo
Licitatório, Mason Equipamentos Ltda. para manutenção das estradas e um caminhão para auxiliar na coleta de entulhos.
Os investimentos em manutenção preventiva da Frota e aquisição de novos veículos são contínuos, gerando economia aos
cofres públicos, segurança aos servidores e usuários, além de proporcionar um atendimento eficaz e de qualidade para toda a
população.

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

Borda da Mata realiza “Dia D da Campanha
Nacional de vacinação antirrábica Canina e Felina”
No dia 02 de outubro, aconteceu o dia
D da Campanha Nacional de vacinação
antirrábica Canina e Felina em Borda da
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Mata. A equipe da Vigilância vacinou
cães e gatos numa estrutura montada
na Praça Antonio Megale. A estimativa
é que foram imunizados cerca de 4500
animais em Borda da Mata durante a
campanha.
A raiva é uma doença transmissível
de animal para animal e de animal para o
ser humano. Caracterizada pelo contágio

através de mordidas, arranhões ou
lambedura de cães, gatos, morcegos ou
outros mamíferos infectados, costuma
ter maior incidência nos centros
urbanos, onde cães e gatos estão mais
expostos à doença, por terem o hábito
de caçar, podendo entrar em contato com
morcego infectado e, dessa forma, virem
a contrair a doença.
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Homenagem a Bom Repouso realiza evento para Secretaria Municipal de Educação de Bom
João Batista de comemorar Dia do Agente de Saúde Repouso realiza palestra com Psicóloga
sobre a volta as aulas presenciais
Carvalho, o
Paraná
Natural do município de Caldas-MG,
nasceu na terra abençoada por Nossa
Senhora do Patrocínio em 27 de junho
de 1932, quando a cidade ainda se
chamava Parreiras. No ano de seu
nascimento ocorria a histórica
Revolução Constitucionalista, com
combates inclusive aqui na região, como
a Batalha da Vendinha (Bairro São João),
em Pouso Alegre. Filho de José Martins
de Carvalho e Iria Cândida de Carvalho,
incentivado pelo pai que era muito culto,
fez seus estudos em casa, assim como
seus irmãos, nos famosos livros do
Professor Felisberto de Carvalho. Do
primeiro casamento de seu pai com
Bárbara Umbelina de Carvalho teve
quatro irmãos: Maria do Patrocínio, Luiz,
José e Olímpio. Teve mais onze irmãos:
Sebastião, Antônio, Benedito,
Francisca, Paulo, Cristiano, Maria José,
Geraldo (Lico), Aparecida, Joaquim e
Rita.
Durante a migração dos mineiros para
o Paraná nas décadas de 40 e 50 sua
família também se mudou para o sul do
país, estabelecendo moradia em Barbosa
Ferraz-PR, mais especificamente no
bairro rural São Judas Tadeu, onde
adquiriram terras, sendo um dos
pioneiros do bairro e também do
Munícipio que viria a ser emancipado
de Campo Mourão em 1960.
Em 1959 casou-se com Ilda Brandani,
também mineira, de Borda da Mata,
nascida no bairro da Palma, na colônia
do Dr. Peregrino Franchi. O casal teve
dois filhos: Maria do Carmo e Geraldo.
Da sua descendência são quatro netos:
Antonio Agnaldo (Léo Guimarães) e
Luciana, filhos de Maria do Carmo e
Benedito; Kleison e Kleicielle, filhos de
Geraldo e de sua ex-esposa Sueli. E três
bisnetos: Lucas (filho de Kleicielle e
Cléio), Vitor (filho de Luciana e Brúcio)
e Ísis Aparecida (filha de Léo e Josy).
Desde o final da década de 80 veio do
Paraná fixando residência em Borda da
Mata, no bairro Nova Borda. Era
conhecido dentro da família pelo
apelido de infância Danga, mas ao vir
para Minas recebeu mais um apelido,
Paraná. Gostava muito de um jogo de
truco e de conversar com os amigos que
fez durante a vida.
Já com a saúde muito debilitada,
faleceu em casa no dia 30 de setembro
de 2021, deixando enorme saudade para
os seus familiares e amigos. Uma triste
coincidência aconteceu no ano de 2021,
seu irmão Joaquim faleceu no mês de
julho, seu irmão Cristiano no mês de
agosto e ele no mês de setembro. Os
irmãos partiram juntos para a Glória
Celeste. A Celebração da Esperança
aconteceu na Basílica de Nossa Senhora
do Carmo e o sepultamento no Cemitério
Municipal. A Missa de 7.º dia foi
realizada no dia 6 de outubro, presidida
pelo Padre Samuel.
A família agradece a todos que
auxiliaram no dia do falecimento do
querido patriarca. Muito obrigado aos
vizinhos, especialmente Rosenéia,
Maria Rosa, Walderez, Lola do Carrinho
e Claret Zacarias; equipe Sefex nas
pessoas de Michelle, Gabrielly, Benedito
e Joabe; Marcinho Honório, Daniel
Ribeiro, Júlio Piedade e Cristiano Rosa,
da Prefeitura Municipal; equipe da UBS
Monsenhor Pedro Cintra nas pessoas
das enfermeiras Magali e Débora, Dr.
Flávio Orípse e do motorista César
Moura; Basílica Nossa Senhora do
Carmo nas pessoas dos Padres Adilson
e Samuel, das atendentes do Centro
Pastoral Érika Gouvêa e Débora
Assunção, de Antônio Carlos, Marins
Silva e Valdeci Santos. Deus abençoe a
todos, nossa eterna gratidão.
Leo Guimarães
Neto de João Batista de Carvalho

No dia 06 de outubro, foi realizada a celebração da comemoração do Dia do
Agente de Saúde
em Bom Repouso,
quando os agentes
receberam um kit
com
os
equipamentos
individuais de
proteção (EPI)
contendo duas
camisetas com
tecido de proteção
UV, uma jaqueta e
uma
mochila
personalizada.
O evento também
contou com a
presença
do

Prefeito Edmilson Andrade e a
palestra da aluna de
Psicoterapia, Grasiele da Silva
Rosa.
Ao final foi realizada uma
confraternização
em
agradecimento aos serviços
prestados pelos Agentes.

Nos dias 16 e 17 de setembro foram realizadas palestras com a psicóloga das
escolas municipais, Regina Célia, tendo como participantes os professores do ensino
fundamental e educação infantil. A psicóloga abordou o tema: Volta às aulas RE
(COMEÇO).

Outubro Rosa – Bom Repouso
realiza CRAS Itinerante para tratar
da prevenção da Saúde da Mulher
No mês de outubro, quando é denominado Outubro Rosa, para se tratar da
prevenção da saúde da mulher, o CRAS de Bom Repouso está fazendo o “CRAS
Itinerante” e no dia 06 de
outubro, estiveram no Bairro
Campo Alegre.
Durante o CRAS Itinerante
estiveram na unidade do PSF
orientando aos cuidados com a
saúde da mulher, colhendo
exames preventivos, fazendo o
exame da mama e solicitando
mamografias.
Também, durante todo mês de
Outubro estão em todas
unidades de PSF orientando
sobre os cuidados e a
prevenção.
“Venha participar conosco,
além de cuidar da sua saúde, irá ganhar um brinde dedicado as mulheres guerreiras
como você,” dizem os responsáveis pela Campanha.

Secretaria Municipal de Saúde
de Bom Repouso faz campanha
sobre o “Setembro Vermelho”
que trata da saúde do coração

Bom Repouso vacina quase
3.500 animais na Campanha
Antirrábica em setembro

Durante o mês de setembro foi realizada a Campanha antirrábica em Bom Repouso.
Ao todo foram 27 pontos de vacinação entre zona rural e urbana e 3.454 animais
vacinados até início de outubro.
“Parabéns aos profissionais da Vigilância Sanitária e Endemias pelo excelente
trabalho e a toda população pela adesão a campanha”, diz o Prefeito Edmilson
Andrade.

Skatistas de Borda da Mata participam
de campeonato em Ouro Fino

Nos dias 25 e 26 de Setembro, vários atletas de Borda da Mata representaram o
município no Campeonato de Skate que aconteceu na cidade de Ouro Fino. O Skate
no município está ganhando força e incentivo. Os atletas do Skate agradecem a
todos, em especial a Secretaria do Esporte, por disponibilizar transporte para que
os atletas possam participar dos campeonatos.

Durante o mês de setembro foi
trabalhado o tema SETEMBRO
VERMELHO, o qual reforçou a
importância dos cuidados com a saúde
do coração No dia 26 de setembro a
Estratégia de Saúde da Família
representada pelo enfermeiro Guilherme
Augusto Brandão juntamente com a
cardiologista Juliane Rodrigues de
Oliveira fizeram orientações aos
pacientes, que além do acompanhamento
do controle da pressão arterial, foram
entregues lembranças e folhetos aos
pacientes.

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
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Escola Municipal Manoel
Rodrigues Machado em Tocos
do Moji completa 20 anos

UAICUP de Borda da Mata realiza três
palestras motivacionais até o final do ano

Cláudio Banin

Joana Dark

Willian Oliveira

A UAICUP é um projeto
socioesportivo de Borda da Mata
fundado em 19/06/2021 por atletas e
amantes do esporte, incluindo dança de
rua e arte. O projeto visa trabalhar o
esporte como meio de inclusão por meio
das atividades físicas.
As palestras esportivas são
prioridade no projeto. Esse ano serão

três palestras:
Joana Dark com o tema “A importância
da mulher no esporte”, no dia 29/10/2021
às 19h30.
Cláudio Banin com o tema “A
importância do esporte na vida das
pessoas”, no dia 13/11/2021 às 15h30.
Ambas as palestras serão realizadas
na Escola Municipal Benedita Braga

Cobra e transmitidas pelo canal do
projeto no YouTube.
Willian Oliveira com o tema “A
importância da motivação, disciplina e
liderança no esporte”, no dia 10/12/2021
às 19h30, sendo transmitida apenas via
YouTube.
Mais informações pelo telefone 35
99273-0670.

Secretaria de Saúde de Borda da Mata promove evento
para comemorar o Dia Nacional dos Agentes
Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias
Parabéns à Escola Municipal Manoel
Rodrigues Machado pelos seus 20 anos
de existência, ofertando Educação de
qualidade para o município e região.
Parabenizamos a todos os
funcionários e ex-funcionários que
fizeram e fazem parte desta linda
trajetória. Podemos afirmar com
convicção, que a dedicação em se
oferecer uma educação de qualidade,

manifesta-se até nas coisas mais simples
que nos propomos a fazer, digo, o que
nos move a cada dia, é a vontade, o
desejo, os sonhos em tentar oferecer
sempre o que há de melhor.
Parabéns pelas Bodas de Porcelana,
pelos 20 anos de história.
Daniele Benassi
Direção

Saramcredi e Senador José Bento
assinam Termo de Cooperação
No dia 04 de outubro é comemorado o
Dia Nacional do Agente Comunitário de
Saúde e Agente de Combate a Endemias.
Pensando nestes profissionais tão
essenciais para a Saúde Pública, a
Secretaria Municipal de Borda da Mata
organizou no dia 05 de outubro, um
evento de Comemoração a estes
profissionais na Câmara Municipal, às
14h30.

Os Agentes receberam uma palestra
com a enfermeira Quevellin Alves, de
Pouso Alegre, a qual enfatizou sobre a
importância do trabalho deles para a
comunidade e também sobre a
importância de cada um na vida das
pessoas; são essenciais na promoção
da saúde e na prevenção de doenças!
Logo após a palestra, ouve sorteio de
um brinde, patrocinado pelo Secretário

de Saúde, Celso do Amaral, e em
seguida, todos foram presenteados com
uma bolsinha personalizada e servido
um café aos presentes.
A Diretora Administrativa da
Secretaria de Saúde, Estela Maris
Bueno, representando o Secretário de
Saúde, agradeceu a todos pela
presença,
companheirismo
e
profissionalismo.

Prefeito de Tocos do Moji se reúne com membros da Emater
e do IMA para tratar sobre a Campanha “Campo Limpo”

Mais um município da área de atuação
da Saromcredi formalizou sua parceria
com a cooperativa através da assinatura
do Termo de Cooperação. Senador José
Bento faz parte agora do grupo de
cidades que estão, oficialmente, em
busca de transformação econômica e
social através do cooperativismo.
O Termo de Cooperação celebra a
união do Poder Executivo Municipal com
a Saromcredi, visando o crescimento
econômico e social das comunidades
através de ações educacionais,
empreendedoras e incentivo à
programas de desenvolvimento com
sustentabilidade.
A Saromcredi está presente em
Senador José Bento há pouco mais de
dois anos e desde que se estabeleceu
no município, a cooperativa tem apoiado
o desenvolvimento econômico e social
das cidades, oferecendo soluções
financeiras, facilitando a vida da
população, além de realizar ações
sociais, educacionais e apoio à eventos.

Para o presidente do Conselho de
Administração da Saromcredi, João
Carlos Leite, a assinatura do Termo de
Cooperação significa o fortalecimento do
cooperativismo nas cidades. “Nosso
objetivo é fazer a roda do
desenvolvimento girar, investindo nas
potencialidades dos municípios em que
atuamos e também na formação dos
futuros líderes, que são as crianças e
adolescentes. É nisso que acreditamos
e viemos hoje reforçar nosso
compromisso com as comunidades”,
reforça.
Além de Senador José Bento, as
cidades de Ibitiúra de Minas, São Roque
de Minas, Medeiros, Fortaleza de
Minas, Cássia, Pratinha, Vargem Bonita,
Delfinópolis e São João Batista do Glória
também fortaleceram a parceria com a
Saromcredi através da assinatura do
Termo de Cooperação. Em breve haverá
a formalização da parceria nos outros
municípios que fazem parte da área de
atuação da cooperativa.

O Prefeito de Tocos do Moji, Givanildo, esteve reunido,
no dia 07 de outrubro, com Walter Modesto, engenheiro
agrônomo do IMA de Pouso Alegre, Alexandre Kurachi,
gerente regional da Emater, e José Bento, Extensionista
Agropecuário do escritório local da Emater em Tocos do
Moji, para acertos referentes à campanha de recolhimento
de embalagens de agrotóxicos nas propriedades de
produção rural no município, definindo detalhes sobre o
Dia do Campo Limpo.
Esta campanha é de extrema importância para a
preservação ambiental e da saúde da população. É de
responsabilidade do produtor o encaminhamento dessas
embalagens à entidades competentes para o seu
processamento e deposição final de forma segura.

Outubro Rosa – Tocos do Moji
O Outubro Rosa é um movimento que tem como objetivo principal alertar a todos a respeito do câncer de
mama e da importância de um diagnóstico precoce. E recentemente sobre o câncer de colo de útero.
A doença é diagnosticada em exames de rotina quando se percebe um nódulo na região dos seios.
O exame mamográfico é o principal exame realizado para diagnosticar o câncer de mama e deve ser feito por
mulheres entre 40 e 69 anos de idade. Já o câncer de colo de útero é diagnosticado através do exame papanilau,
que deve ser entre 25 e 64 anos de idade.

Procure as Unidades de Saúde de Tocos do Moji
para maiores informações e esclarecimentos.
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Escola Municipal de Senador José Bento realiza “Oficina Dia da Árvore” com os estudantes

Aconteceu no dia 27 de setembro, em Senador Jose Bento, a oficina especial Dia da Árvore sob a mentoria da professora de
Ciências da Escola Municipal, Daniele Couto. Na sala de aula os alunos receberam orientações sobre a causa e sobre os
prejuízos decorrentes das queimadas e cada aluno recebeu uma muda para plantar, incentivando-os a fazerem sua parte.
A segunda parte da oficina contou com a presença da vice-prefeita, Andreia Inácio, da presidente da Câmara, Luana Alves, do
vereador Valdemir Lima e do responsável pela Defesa Civil Municipal, Carlos.
Na atividade prática, Carlos da Defesa Civil explicou o passo-a-passo para plantar sua muda de árvore. Os alunos plantaram seis mudas de árvores nativas, divididas entre a Mina dos Moreiras e a entrada cidade,
além de levar a sua própria para plantar em casa.
Essa ação teve como principal objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância das árvores e de seu papel ecológico, além de mostrar aos mesmos a importância de agir para um bem comum.

Tocos do Moji comemora Semana do Patrimônio Cultural no Município

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

Na semana de 04 a 08 de outubro foi comemorado a Semana do Patrimônio Cultural
em Tocos do Moji, quando houve a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural Mineiro. Entre
as atividades, no dia 05 de outubro, os alunos do 4° e 5° ano da Escola Municipal
Manoel Rodrigues Machado participaram de uma palestra com Regiane Cruz,
funcionária da Prefeitura, Chefe de Divisão de Cultura do Município, sobre patrimônio
cultural da cidade. Após os alunos foram conhecer alguns pontos inventariados e
tombados, respeitando todos os protocolos sanitários de proteção ao Covid -19.
“Agradecemos a nossa Prefeitura por estar proporcionando aos alunos esse
privilégio de conhecer e entender melhor o tema”, diz a Diretora da Escola, Daniele
Benassi.
Também na mesma semana, na Câmara Municipal houve uma reunião da Regiane
Cruz, Chefe de Divisão de Cultura, com os funcionários do Departamento de Obras.

Edital de seleção de projeto para
recebimento de recursos referentes
a Lei Aldir Blanc em Tocos do Moji
As propostas devem ser entregues na Biblioteca Municipal, em
envelope lacrado.
O período de inscrição começou no dia 27 de setembro de 2021,
e seguem até hoje 15 de outubro de 2021, às 16h.
Acesse o edital no site da Prefeitura de Tocos do Moji e não
deixe de participar.

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

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

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

A história se
repete:
economizar
água e energia

Já começou a campanha para o povo
economizar água e energia. Em paralelo
devemos
começar
outra
igualmente necessária ”Acabar com o
desperdício de energia das iluminadas
decorações de natal no final de todo ano”. O
consumo de energia no fim do ano aumenta
em torno de 10% e não faz sentido economizar
agora para desperdiçar nas decorações
natalinas depois, carregando de luzes praças,
avenidas, centros comercias, etc. É justo o
pobre economizar para o rico desperdiçar? É
essa “consciência ecológica” que querem que
o povo tenha? Porque manter uma tradição
que desperdiça energia nesse contexto de
escassez hídrica que nos encontramos?
Só lembrando: “As decorações de natal
normalmente são carregadas de luzes para
manter uma tradição que surgiu com Thomas
Alva Edison quando inventou a lâmpada
incandescente, em 1879, e a divulgou durante
o Natal de 1880.” Cobrir uma árvore com
lâmpadas foi só uma jogada de marketing que
deu muito certo e se mantem até hoje, virou
tradição nas festas de final de ano. Mas não
tem nada a ver com o Natal.
Em Dezembro o cristão comemora o
nascimento de Jesus Cristo, que morreu para
salvar o seu povo. Muita gente nessa época
do ano já sai de suas casas para ajudar o

próximo, em um gesto de solidariedade,
levando alimento ou uma palavra amiga a um
irmão, mas muitos também ainda continuam
presos a velhas tradições que deixam o
coração vazio e o estômago extremamente
cheio. A luz que mais precisamos agora é a
divina e para recebê-la precisamos é de
orações e boas ações.
A mudança é necessária à nossa
sobrevivência, mudamos a nossa imagem, a
forma de nos comunicarmos, divertirmos,
relacionarmos, alimentarmos, o corte do
cabelo, o estilo de vida, enfim. Porque não
podemos mudar as decorações natalinas? Essa
tradição hoje não faz mais sentido, precisamos
acabar com o desperdício de energia no final
do ano. A história se repete, mas pode ser
diferente. Dizem que “água mole em pedra
dura tanto bate até que fura”, pois vamos
tentar acabar com a tradição do desperdício
de energia.
Colabore, economize água e energia, mas
lute também para acabar com o desperdício
de energia no final de todo ano das decorações
natalinas. Espero que em 2021 tenhamos um
natal de paz, com saúde, mais justo, com
menos desperdício de energia e
verdadeiramente mais feliz!
Rosita Capelo Fonteles
São Paulo-SP
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Senador José Bento comemora Dia
da Criança com muita diversão

A Prefeitura de Senador José Bento
preparou uma semana especial para
comemorar o Dia da Criança, claro
respeitando os protocolos sanitários
devido a pandemia. De 04 a 10 de
outubro, sendo dias 04, 06 e 08 na Escola

Vice-prefeita Andréia de Senador José Bento reitera
pedido de recapeamento da Rodovia AMG 1550

Municipal e no dia 10, houve muitas
atividades na Praça Daniel de Carvalho
com vários brinquedos, sorvetes,
pipocas, cachorro quente e algodão
doce. O ônibus buscou as crianças da
zona rural.

Feira do Produtor Rural é
implantada em Senador José Bento
A Prefeitura
de Senador José
Bento começou a
organizar a Feira
do
Produtor
Rural que teve
início no dia 10 de
outubro
e
acontecerá todo
domingo
na
praça Daniel de
Carvalho.
“Participem e
prestigiem
n o s s o s
produtores”, diz
o
Prefeito
F e r n a n d o
Fernandes.

Senador José Bento realiza
capacitação com membros do
Conselho Municipal de Cultura e
Patrimônio Cultural e com servidores
da Secretaria Municipal de Cultura,
Lazer, Turismo e Esporte

No dia 23 de setembro, a vice-prefeita
de Senador José Bento, Andréia Inácio
esteve no Gabinete do Deputado
Estadual, Dr. Paulo, onde conversou
com assessores do Deputado para
acertar detalhes da emenda que será
destinada ao Município em 2022. Mais
um recurso importante que será

destinado a melhoria da qualidade de
vida dos moradores.
E no dia 24 de setembro, a vice-prefeita
Andréia Inácio entregou na SEINFRA –
Secretaria do Estado de Infraestrutura e
Mobilidade um ofício ao Secretário da
SEINFRA, Fernando Scharlack Marcato,
quando solicitou que sejam realizadas

as obras de recapeamento asfáltico na
rodovia AMG 1550 que liga o Município
a BR 459. A vice-prefeita entregou junto
ao ofício um material fotográfico
mostrando como se encontra a rodovia
e pontuou que o município enfrenta
muitas dificuldades pela situação
precária em que o trecho se encontra.

Chefe de Gabinete de Senador José Bento e Secretário
de Saúde solicitam carro para a Administração e Viatura
para PM através de emenda parlamentar de Deputado

No dia 22 de setembro, a Chefe de
Gabinete de Senador José Bento,
Fabiana Atília acompanhada do
Secretário Municipal de Saúde, Natan
Souza e o motorista da UBS, Elias da
Silva estiveram no gabinete Deputado
Estadual Ulysses Gomes e solicitaram

uma emenda de um carro 0KM para o
setor de administração, onde o
Deputado Estadual Ulysses Gomes
confirmou a Chefe de Gabinete, Fabiana
Atília o envio de uma emenda para o
município em janeiro de 2022.
A equipe da gestão pública também

entregou ao Deputado Estadual a
solicitação de uma viatura nova para a
Polícia Militar , já que a viatura atual já
consta com 13 anos de uso, lembrando
ao Deputado o quanto seria
fundamental uma nova viatura para o
município.

Senador José Bento participará de mais uma Rota Turística
No dia 1º de outubro, aconteceu na
cidade de Senador José Bento, a primeira
reunião para dar início a uma nova rota
turística através da prática esportiva:
ciclismo, caminhada, trekking, etc., onde
interliga as cidades circunvizinhas:
Senador José Bento, Ipuiuna e
Congonhal, promovendo a cultura,
artesanato, gastronomia que são marcos
desses municípios.
“Sentamos para definir rotas,
percurso, distância, objetivo do circuito,
que por sinal será uma novidade pra
região. Percebemos a importância do
desenvolvimento econômico na
retomada pós-covid, onde o turismo
juntamente com esporte, gera uma renda
rápida e limpa,” diz a Secretária de
Turismo, Renata Fernandes.

Senador José Bento providencia documentos
para ter ICMS de Patrimônio Cultural
No dia 24 de setembro, nas
dependências da Câmara Municipal de
Senador José Bento ocorreu uma
Capacitação com membros do
Conselho Municipal de Cultura e
Patrimônio Cultural e com servidores
da Secretaria Municipal de Cultura,
Lazer, Turismo e Esporte. A formação
teve como foco a Deliberação
Normativa 01/21 e a Portaria 06/2021
do IEPHA. Rogério Rosa, historiador,
foi o palestrante que apresentou de
forma clara o conteúdo deste
importantes documentos que norteiam
os trabalhos sobre patrimônio

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento fará Mutirão de
Exames no “Outubro Rosa”
A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento começou o Outubro Rosa
dedicado as mulheres, lembrando a
todas que o Outubro Rosa é uma
campanha de conscientização que tem
como objetivo principalmente alertar as
mulheres e a sociedade sobre a
importância da prevenção e do

No dia 1º de outubro, a Vice-Prefeita
de Senador José Bento, Andreia Inácio,
a Secretária Municipal de Cultura, Lazer,
Turismo e Esporte, Renata Fernandes e
o Sid Lemos foram à Belo Horizonte na
sede do IEPHA para buscar documentos
referentes ao Patrimônio Cultural do
Município. Lá adquiriram os documentos
referentes aos anos de 2010 a 2016 do
Patrimônio Cultural, que não se
encontravam no arquivo da cidade.
Estes documentos ajudarão no processo
de divulgação do inventário de bens
histórico-culturais o que colaborará com
a vinda de recursos para Senador José
Bento através do ICMS de Patrimônio
Cultural para ações referentes de
patrimônio cultural e educação
patrimonial dos senabentenses.

histórico-cultural do Estado de Minas
Gerais e conduzem as ações para o
processo do ICMS de Patrimônio
Cultural.
“Gostaríamos de agradecer ao
Rogério pela ajuda e também a Luana
Alves por ter cedido o plenário da
Câmara Municipal para a realização
desta importante capacitação e
também a presença dos conselheiros
do Conselho Municipal de Patrimônio
Cultural e os servidores da Secretaria
Municipal de Cultura, Lazer, Turismo
e Esporte”, diz a Secretária de Turismo,
Renata Fernandes.

diagnóstico precoce do câncer de mama
e mais recente sobre o câncer de colo
do útero..
No mês de Outubro terão Mutirão de
Preventivos (Papanicolau) em vários
dias, sendo colhido pelos médicos
Ginecologista da UBS, Na faixa etária dos
25 a 64 anos de idade.“Orientamos

também as
mulheres
que tem
Mamografias,
Ultrassom
de Mama e
Ultrassom Transvaginal para agendar
que procure a Secretaria de Saúde para
agendarmos neste mês de Outubro!
Esteja atenta ao seu corpo. Cuide-se!
Faça o autoexame!”, diz Natan Souza,
Secretário de Saúde.

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

