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Programa Show de Prêmios Produtor Consciente em Bom Repouso
supera meta de 20 mil cupons e atinge a marca de 30.216 em 2021
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Tocos do Moji ganha árvores através do  “Projeto Araucárias da Mantiqueira”

Tocos do Moji
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Cirurgia-dentista e Artista Dra. Elisandra Mota
realiza 1ª “Marché de Noel” em Borda da Mata

Mraché de Noel no Consultório da Dra. Elisandra Mota
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Calçamento de 750 metros  no bairro Água
Parada em Senador José Bento é inaugurado

Solenidade de inauguração do calçamenro no Bairro Água Parada
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10 motivos para conhecer
Borda da Mata no Circuito

Turístico das Malhas
Página 8

Leilão da Prefeitura de Borda da Mata
Dia 20 de janeiro  às 10h leilão

 online pelo site do leiloeiro
Lances pelo site  https:

//www.mgl.com.br/.../prefeitura-de-borda.../1623/...
Para mais informações entre em contato

pelos telefones (37) 3242 2218 ou
Whatsapp (37) 9 9816-9623.

Atual situação da Pandemia de Covid 19 em Borda da Mata é preocupante
Nos dez  primeiros dias de 2022, o município realizou mais de 1500 atendimentos no Centro de Atendimento ao Covid
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2022

Mês                           Dia
Janeiro                   14 - 31
Fevereiro              15 - 28
Março                   15 - 31
 Abril                    14 - 29
 Maio                    16 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 - 31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

A Importância da Vacina
contra a Covid-19

Muitas coisas se fizeram sumamente
importante durante a pandemia e uma
que teve um enorme destaque foi a
ciência; sem ela, não teriam descoberto
as variações da Covid-19, também, não
teriam a vacina. Você já parou para
pensar como estaria o mundo hoje sem
ela? O Brasil é o país em que está
tendo a maior aceitação da vacina na
América Latina e os índices realmente
diminuíram muito desde o início das
aplicações; podemos perceber que, em
muitos países Europeus, por exemplo, a
taxa de aceitação está realmente
pequena, e já estão tendo outras várias
ondas, chegando à quinta; enquanto no
Brasil, com uma taxa mais elevada de
aceitação, está diminuindo o número de
mortes e de internados. A vacina não
vai proibir que alguém pegue a Covid-
19, mas vai fazer  que o mesmo tenha
menos chances de pega-la e de ser

hospitalizado, taxa que diminuiu o dobro
e, em muitos hospitais, não há nenhum
hospitalizado por causa da doença.

 A vacina salva vida, além de somente
estar cuidando da sua saúde, você
também estará cuidando de um bem
comum. Muitos estão com receio de
tomar, mas não existe vacina sem efeitos
colaterais, é totalmente normal ela gerar
algum efeito; antes dos seres humanos
tomarem, foi passada por rigorosos
testes. Com a vacina, consegue-se
reduzir as chances de novas mutações,
além de serem fundamentais para o
controle da doença. Não conseguiriam
acabar com tal, caso não a tivesse.
Apenas a imunização em massa protege
todas as pessoas da comunidade e
diminui o risco de contágio.

Júlia Toledo
Borda da Mata

Uaicup de Borda da Mata promove
Campeonato de Embaixadinhas e

reúne mais de 120 pessoas
No mês de dezembro, a UAICUP

organizou o primeiro torneio de
embaixadinhas. O evento foi em parceria
com a Igreja Presbiteriana Independente
de Borda da Mata e contou com mais de
120 pessoas.

O evento contou com várias
apresentações: Douglas Paes e Felipe
Marques dançarino de dança de rua
bordamatense, fizeram a abertura; em
seguida o projeto social Garotos da Vila,
da cidade de Santa Rita do Sapucaí, fez
apresentação do karatê e  várias
apresentações de dança; o Kung Fu do
bordamatense Mestre Benê Napoleão
numa apresentação mostrando um pouco
da arte marcial; encerrando com o ballet
Garotas da Vila e também contou com a
presença do homem aranha que fez várias
brincadeiras com as crianças.

O evento de embaixadinhas foi
dividido em 3 categorias  infantil, infanto
juvenil e adulto.

No feminino, duas atletas se
destacaram em todas as categorias:

Campeã adulto
1ª -  Maria Paula Martins de 10 anos
2ª -  Maria Eduarda Melo de 11 anos
Campeã juvenil até 18 anos
1ª - Maria Paula Martins de 10 anos
2ª -  Maria Eduarda Melo de 11 anos
Campeã infantil até 12 anos
1ª - Maria Paula Martins de 10 anos
2ª -  Maria Eduarda Melo de 11 anos
Campeão adulto
1º -  Olivernan Domiciliano
2º -  Jean Elias
Campeão juvenil até 18 anos
1º - Ryan Rossi de 11 anos
2º - Otávio Rosa de 12 anos
Campeão infantil até 12 anos
1º - Ryan Rossi de 11 anos
2º -  Otávio Rosa de 12 anos
Ryan Rossi e Otávio Rosa se

destacaram também no adulto. Ryan
ficou em terceiro lugar e Otávio em 5º
lugar

O evento uniu esporte e arte em um só
espaço trazendo um dia diferente ao
município.

Leilão da Prefeitura de Borda da Mata.
Dia 20 de janeiro  às 10h leilão online pelo site do leiloeiro

Lances pelo site https://www.mgl.com.br/.../prefeitura-de-borda.../1623/...
Para mais informações entre em contato pelos telefones (37) 3242 2218 ou Whatsapp (37) 9 9816-9623.

Equipe de ESF de Borda da Mata faz capacitação dentro
do Programa “Previne Brasil” do Ministério da Saúde

No dia 17 de Dezembro, a equipe de Estratégia de Saúde da Família de Borda da Mata esteve reunida em uma capacitação
sobre o novo programa do Ministério da Saúde, Previne Brasil.

Na ocasião, Kellen Faria, enfermeira administradora em serviços e saúde e mestre em Saúde Coletiva capacitou toda a equipe
sobre os novos indicadores que serão avaliados pelo Ministério da Saúde, a fim de proporcionar a toda a população, um
serviço de saúde com mais qualidade e eficiência.

Borda da Mata proíbe crianças maiores de 10
anos de andar de bicicletas nas sarjetas e praças

Proibido aos ciclistas maiores de 10
anos de idade de transitarem com
bicicleta pelos passeios e praças do
Município de Borda da Mata, conforme
Decreto 4632/2022. O desrespeito à
Norma implicará em multa ao infrator ou
responsável e remoção da bicicleta
conforme o CTB.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNAAAAA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  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.

Evento das Embaixadinhas
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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

Tocos do Moji ganha árvores através do  “Projeto Araucárias da Mantiqueira”

No dia 19 de dezembro, houve um
sopro em prol da Natureza na cidade de
Tocos do Moji. Foi feito um mutirão de
plantio de Araucárias junto com a força
do Voluntariado e representantes do
Grupo de Proteção e Preservação

Ambiental Guardiões do Rio Mogi
Guaçu, e Associação protetora do rio
Mogi Guaçu e Afluentes, Secretaria de
Turismo da cidade e autoridades numa
propriedade do Sérgio Rodrigues no Pé
do Pico Geraldo Fabricio.

O Projeto ARAUCÁRIAS  DA
MANTIQUEIRA, criado pelo Viveiro
Florestal do Rio Mogi Guaçu de Ouro
Fino tem como objetivo plantar novas
gerações de Araucárias na serra da
Mantiqueira, local característico e

símbolo, uma espécie em extinção e
conscientizar a população pela sua
importância.

Aproveitando o momento
homenageamos os munícipes e amigos
que foram mortos pela Covid 19, cada

muda plantada foi uma homenagem a uma
pessoa querida.

Lembrando que o corte de Araucária é
crime Ambiental!!!

Danilo Pereira
Ouro Fino

Projetos da Lei Aldir Blanc em Tocos do Moji
Nesta edição, o jornal publica mais alguns dos 22 projetos aprovados de

Tocos do Moji que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc: Confira:

Homenagem ao Comissário de
Menor – Jair da Santa Cruz

Jair, você partiu, mas foi vitorioso.
Passamos essa pandemia, mas ela não
atingiu você. Completou a sua etapa
deixou em nós um vazio. Como você faz
falta! Em cada canto da casa há uma
lembrança sua. Deixou uma família que
o respeitou e que o amava, foram 37 anos
juntos. E você deixou muita gente que o
admirava, seus amigos, seus parentes.

 Você ajudou muita gente, foi marido,
foi pai para os meus filhos. Ajudou-me
muito! Você venceu, cumpriu bem sua
parte. Hoje você está no céu e sua
lembrança está no coração de todos nós.
Hoje você está com a Marisa nossa filha.

Você venceu!

Sua esposa Tereza.

Borda da Mata realiza queima
de fogos silenciosa no final

do ano no Morro do Cruzeiro

A queima de fogos silenciosa,
comemorando a chegada de 2022 em
Borda da Mata, foi realizada de forma
inédita no Santo Cruzeiro. A escolha do
local teve em vista maior segurança pois
não havia risco de atingir imóveis,
veículos ou pessoas, inclusive o acesso
ao Cruzeiro esteve fechado.

E mesmo a queima sendo silenciosa,
essa ação reduz quase totalmente o som

dos estampidos, não prejudicando assim
idosos, crianças e animais.

Como o local é visível de toda a cidade,
não houve necessidade das pessoas se
dirigirem às praças centrais para
acompanhar o belo espetáculo, evitando
assim aglomeração e reduzindo o
contágio do Coronavírus. A queima de
fogos silenciosa também foi transmitida
pelo Facebook da Prefeitura.

Câmara Municipal de Tocos do Moji devolve
mais de 177 mil reais ao Poder Executivo em 2021

A Câmara Municipal de Tocos do
Moji,  realizou a devolução de R$
177.020,94  durante o exercício
financeiro de 2021. A devolução foi feita
ao executivo, no dia 30 de dezembro de
2021. Todos os meses, as prefeituras
de todas as cidade do país repassam às
Câmaras Municipais um recurso para
manutenção de suas atividades e

pagamentos de servidores, este repasse
é denominado Duodécimo e a
devolução acontece uma vez que o
Poder Legislativo (Câmara) economiza
em seus procedimentos administrativos
e de manutenção, sendo que o saldo
residual, conforme determina a
legislação, deve ser devolvido ao final
de cada ano ao poder executivo, que

por sua vez pode reverte-lo na melhoria
do serviço da saúde, segurança e
aprimoramento da educação. Este saldo
remanescente que é devolvido é de
extrema importância ao município,
sendo que o mais importante é a
economia, feita com a redução de horas
extras e diárias com viagens, pela
Câmara Municipal.

Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele pode acarretar em depressão
A discussão se dinheiro traz ou não

felicidade é um tema de debate
recorrente e é difícil chegar a uma
conclusão, já que a felicidade depende
de muitos fatores. Mas uma coisa que
podemos afirmar é que a falta de
dinheiro gera inúmeros problemas para
a saúde mental das pessoas.

Segundo a pesquisa, realizada nos
Estados Unidos, “The Employer’s
Guide to Financial Wellness” de 2019,

pessoas com constante preocupação
com falta de dinheiro são 4 vezes mais
propensas à depressão e têm 3,4 mais
chances de ter ataques de pânico ou
ansiedade. O levantamento analisou
dados de mais de 10 mil trabalhadores
e constatou também que quem sofre
com a falta de dinheiro (ou insegurança
financeira) têm 8 vezes mais chances
de passar noites em claro.

Se deparar com dívidas e perder

o controle das finanças pode gerar
sensações como ressentimento,
desconfiança, decepção e estresse. Por
isso, tomar o controle da sua vida
financeira te trará bem-estar e
estabilidade para conquistar sonhos e
objetivos.

Para começar a organizar as finanças,
é preciso entender o seu cenário atual
analisando ganhos e gastos. Um médico
não pode oferecer um tratamento sem
ter um diagnóstico do problema, com
as finanças o raciocínio é o mesmo. É
preciso entender como utiliza o
dinheiro para analisar onde é possível
economizar e reduzir custos.

Ao mesmo tempo, é importante definir
objetivos, depois de feito, separe eles
por objetivos de curto, médio e longo
prazo. Alguns exemplos de objetivos
são sair das dívidas, conquistar a
independência financeira, começar a

investir, comprar uma casa ou fazer uma
viagem. Depois de saber os objetivos é
necessário se planejar para alcançá-los
criando algumas metas.

Suas metas serão sempre o maior fator
de motivação para continuar firme e
disciplinado em seguir seu
planejamento financeiro. Elas têm um
papel essencial para garantir o sucesso,
já que se manter dentro do orçamento
normalmente não é uma tarefa fácil,
exigindo sempre muito autocontrole e
foco.

Por isso, colocar seus objetivos no
papel e deixá-los sempre à vista o
ajudarão a ter êxito. Algumas dicas
práticas são: colocar um post-it das
suas metas em seus cartões de crédito;
alterar o fundo do papel de parede do
celular para uma imagem do seu
objetivo; compartilhar suas metas com
amigos e familiares.

É importante ressaltar que é preciso
muita disciplina, estudo e paciência
para alcançar uma vida financeira
equilibrada, mas com certeza seu
esforço valerá a pena ao colher frutos
no futuro.

Larissa Brioso
Larissa Brioso, 21, é estudante de

Economia na Universidade Federal do
Ceará e Educadora Financeira na
Mobil ls ,  s tar tup de gestão de
finanças pessoais. Possui experiência
na área de marketing e criação de
conteúdo com ênfase em Educação
Financeira ,  comunicação de
marketing, indicadores de marketing,
mídias  sociais  e  SEO. Possui
propriedade para falar de temas como
mentalidade, planejamento e controle
financeiro, além de investimentos
para iniciantes.
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TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA
POLÍCIA MILITAR

EM
BORDA DA MATA:

 190 ou
(35) 9-9829-1493

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

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso
Alegre,

servimos
almoço self-

service.

Prefeitura de Senador José Bento entrega uniformes
aos trabalhadores de manutenção e limpeza pública.

O investimento garantiu a compra de
camisetas, calças e chapéus. “Este é um
investimento importante, que garante
melhores condições de trabalho a estes
trabalhadores que mantém a cidade limpa
e funcionando. Além de trazer
segurança, o uso do uniforme é
importante para que os trabalhadores
estejam devidamente caracterizados e
protegidos”, disseram o Prefeito
Fernando Fernandes e a vice-prefeita,
Andréia Inácio.

Senador José Bento troca fogos de
artifícios por balões na virada do ano

A cidade de Senador José Bento, decidiu trocar os
tradicionais fogos de artifício para celebrar a chegada do Ano
Novo por balões. Em um ano atípico, a medida foi tomada por
causa da pandemia, dos idosos e para proteger animais que
tanto sofrem com o barulho gerado pelos fogos de artifícios.

Homem é preso por uso e consumo
de drogas no Bairro São Francisco
No dia 01 de Janeiro, sábado, por volta das 15h45, no bairro São Francisco, a PM

de Borda da Mata/MG durante realização de operação batida policial, visualizou um
veículo Ford/Fiesta de cor branca, em atitude suspeita pelo bairro, os seus ocupantes
ao visualizarem a viatura policial demonstraram nervosismo, com isso foi procedida
a abordagem e durante a busca pessoal feita em um dos abordados, foi localizado
no bolso de sua bermuda, 02 pinos contendo substância análoga à cocaína. O autor
relatou que é usuário de drogas. Diante disso, o material foi apreendido e o autor
conduzido para o registro do T.C.O(Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Polícia Militar remove veículo por
licenciamento atrasado e condutor
inabilitado no Bairro Santa Rita

No dia 04 de Janeiro, terça-feira, por volta das 0h30, no bairro Santa Rita, a PM
recebeu denuncia via 190 que um veículo com 03 ocupantes estariam em atitude
suspeita pela cidade, sendo feito o rastreamento ao veículo, em determinado
momento a equipe policial deparou com o veiculo Fiat/Idea no bairro Santa Rita,
sendo que o condutor ao perceber a presença Policial acelerou o veículo, tentando
se desvencilhar da equipe policial, foi realizado o acompanhamento e dada ordem
de parada ao condutor do veículo, o qual acatou; Os ocupantes foram submetidos
à busca pessoal, mas nada de ilícito foi localizado, porém ao ser realizada a consulta
no sistema informatizado foi constatado que o condutor era inabilitado e o veículo
estava com a documentação atrasada há vários anos, o veículo era oriundo do
Estado de São Paulo. Diante disso, o veículo foi removido para o pátio e
confeccionado dois Autos de Infrações.

Polícia Militar prende homem por
tráfico de drogas no Distrito do Cervo

No dia 07 de Janeiro, sexta-feira, por volta das 7h, no Distrito Cervo, a PM após o
recebimento de inúmeras denúncias de tráfico de drogas no distrito, solicitou junto
ao judiciário a expedição de um Mandado de Busca e Apreensão (M.B.A) para as
residências suspeitas de Tráfico de Drogas, sendo expedido o Mandado. Nesta
data as equipes de Borda da Mata junto com as equipes da Patrulha Rural, Patrulha
de Operações e ROCCA(Ronda Ostensivas com Cães) do 20° BPM,  desencadearam
a operação de cumprimento do M.B.A. Tendo êxito na prisão de duas pessoas, uma
por tráfico ilícito de drogas e a outra por uso e consumo de drogas, além da
localização de 20 tabletes de substância análoga à maconha, 01 porção de substância
análoga à maconha, 01 cigarro de substância análoga à maconha e apreensão de 03
aparelhos celulares.
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Prefeitura de Senador José Bento
recebe kit de suporte à Defesa Civil

No dia 27 de dezembro, o prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes, a vice prefeita Andréia Inácio, o
Secretário de Agricultura, Armando Riciatti e o Agrônomo e
responsável pela Defesa Civil Municipal,  Carlos Wessel
estiveram na SEDESE em Belo Horizonte para retirar o KIT
DEFESA CIVIL.

O Município de Senador José Bento foi contemplado pelo
Governo de Minas com um kit de suporte ao trabalho da Defesa
Civil da cidade como resultado de um chamamento público. O
kit é composto por uma caminhonete 4×4, um notebook, cinco
coletes reflexivos e uma trena digital.

“Os recursos para a realização desse edital derivam do termo
de reparação assinado pelo Estado em torno do rompimento
das barragens em Brumadinho. O veículo e demais insumos
vêm em boa hora para somar à logística de nossa equipe”,
observaram o Prefeito, Fernando Fernandes e a vice-prefeita,
Andréia Inácio.

Prefeitura de Senador José Bento entrega
cesta de Natal aos servidores públicos

Como forma de agradecimento aos
serviços prestados durante o ano de
2021, foi entregue pela Prefeitura,
através do Prefeito Fernando
Fernandes e da vice-prefeita Andreia
Inácio, uma cesta de Natal para todos

os Servidores Públicos da Prefeitura
de Senador José Bento.

“Além de agradecer, é ao mesmo
tempo uma homenagem aos
funcionários, que são fundamentais
para o crescimento da nossa cidade,

sem vocês nada disso teria
acontecido. Esperamos que, com essa
cesta possam saborear um Natal e Ano
Novo repleto de saúde, esperança e
amor com sua família”, diz o Prefeito
Fernando.

Prefeitura de Senador José Bento reconstrói ponte no bairro Água Parada

Devido ao período chuvoso, a ponte foi danificada
no Bairro Água Parada. Preocupados com o bom
funcionamento do município, funcionários
responsáveis pelo setor de serviços gerais na zona
rural reconstruíram ponte que dá acesso a
propriedades de produtores rurais em tempo recorde.

O prefeito Fernando Fernandes agradeceu o bom
desempenho de seus funcionários e ainda alertou
que observações  feitas em mídias sociais são a
oportunidade para filtrar melhores as demandas do
município para que sua gestão possa desempenhar
um trabalho ainda melhor para seus munícipes.

Natal Vale Encantando: Prefeitura
de Senador José Bento organiza

chegada mágica do Papai
Noel em Senador José Bento

A Prefeitura de Senador José Bento,
por meio da Secretaria de Cultura, Lazer,
Turismo e Esporte promoveu a 1ª Mostra
de Teatro de Natal na cidade, dentro da
Programação “Natal Vale Encantado”

A chegada do Papai Noel aconteceu
na Praça de São Sebastião e contou com
a presença maciça dos moradores da
cidade e visitantes da região que foram
prestigiar o evento.

À noite, o espírito natalino tomou conta
do município com as luzes coloridas,
efeitos especiais e a apresentação do
Teatro da Tia Gabi com o tema: Fábrica
de Brinquedos que contou com vários
personagens mágicos como: duendes,
soldadinhos natalinos, papai noel, mamãe
noel e a presença especial da Mickey e

Minnie. Tanto as crianças quanto os
adultos ficaram maravilhados com a
apresentação.

“O nosso propósito é aproveitar o clima
natalino desfrutando de uma ótima
apresentação teatral e ótimas músicas na
praça. É com muita satisfação que
recebemos a população para contemplar
toda a nossa programação de Natal”,
destacou a Secretária Municipal de
Cultura, Lazer, Turismo e Esporte,  Renata
Fernandes.

Ela agradeceu o Prefeito Fernando
Fernandes e a vice-prefeita Andréia
Inácio pelo o apoio incondicional na
programação de Natal 2021 de Senador
José Bento, que marcou uma nova época
de apresentações natalinas no município.

 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

JC Contabilidade

Calçamento de 750 metros  no bairro Água Parada em Senador José Bento é inaugurado

A Prefeitura de Senador José Bento inaugurou, no dia 18 de dezembro, no Bairro Água Parada o calçamento em bloquetes de concreto sextavado de 750 metros, que contou com a presença especial do Deputado
Estadual, Dr. Paulo. Tal benefício, além de dar uma nova imagem para o município, leva mais infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para a população do bairro.

Prefeitura de Senador José Bento constrói  guia de
 meio fio no bairro da Serra para receber o calçamento

A Prefeitura de Senador José Bento
construiu no final de ano a guia do meio fio
no Bairro da Serra, que receberá 550 metros
de calçamento com bloquetes no início do
ano de 2022.

A obra beneficiará o deslocamento de

pedestres e veículos, permitindo a melhoria
do trânsito e a mobilidade dos moradores que
ali vivem.

Vale destacar que toda as pedras que
usadas no calçamento já estão sendo
produzidas na Fábrica de Blocos da Prefeitura.

“Tal benefício, além de dar uma nova
imagem para o Bairro da Serra, leva mais
infraestrutura, desenvolvimento e qualidade
de vida para a população”, dizem o Prefeito
Fernando Fernandes e a Vice-prefeita Andréia
Inácio.
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A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Cirurgia-dentista e Artista Dra. Elisandra Mota realiza 1ª “Marché de Noel” em Borda da Mata

Nos dias 17 e 18 de dezembro, aconteceu a “Marché de Noel” no consultório da Dra. Elisandra Mota, cirurgiã-dentista, que pôde apresentar seu talento artístico
através da criação e venda de obras encantadoras e exclusivas sobre os símbolos natalinos.

De acordo com a Artista Elisandra, o Natal é uma época mágica e a ideia da Marché,  surgiu das tradicionais feirinhas natalinas promovidas em várias cidades
francesas. Os clientes e amigos puderam visitar a “Marché de Noel”  e ainda adquirir as  suas obras, que depois muitos deles fizeram questão de registrar em suas
redes sociais, o encantamento pelo talento de Elisandra e suas belíssimas criações artísticas, mostrando que as peças pareciam ser feitas  para cada lugar
específico.

“Para 2022, novos projetos estão a caminho, fiquem ligados a “Páscoa Décor” que vem aí e espero que possa alcançar ainda mais sucesso, que este evento
natalino. Aproveito aqui para agradecer  a todos que puderam me prestigiar. A presença de cada um me inspira cada vez mais para continuar com a minha arte.
Estou muito feliz e muito obrigada”, conclui Elisandra Mota.

ESF de Bom Repouso orienta e esclarece
dúvidas sobre “Mitos e Verdades na Gestação”

No dia 20 de dezembro, a Equipe da Estratégia de Saúde da Família  de Bom Repouso apresentou o tema “Mitos e Verdades
na Gestação” no grupo de “Gestantes Amor de Mãe” organizado pelo CRAS.

Foram realizados orientações e esclarecimentos de dúvidas.

Encerramento do ano letivo de 2021 do CEMEI
Maria José Brandão( D. Zita) em Bom Repouso

Com muita gratidão encerramos o ano letivo da educação infantil.
Essa é uma conquista de nossos alunos com seus professores, pais e

familiares, é a prova de que toda dedicação tem seu reconhecimento e é
fruto de muita luta e determinação. Este é apenas o primeiro passo para
uma vida repleta de vitórias.

Nossos parabéns e gratidão a todos.
O encerramento foi no dia 22 de dezembro.

Coordenação do CEMEI

Bom Repouso monta Parque
Inflável para as crianças no Natal

A Prefeitura de Bom Repouso realizou
para todas as crianças se divertirem um
Parque Inflável que foi montado na
Praça Matriz no Natal.

Os brinquedos estiveram disponíveis
a partir das 14 horas no dia 24 de
dezembro. O evento foi gratuito e teve
muita pipoca e algodão doce.

Inspetora Regional de Ensino visita
Escola Municipal Prefeito Atílio da

Silva Brandão em Bom Repouso

No dia 27 de dezembro, aconteceu a
última visita do ano letivo na Escola
Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão de Celina, Inspetora Regional
de Ensino.

“Ficam nossos agradecimentos por
fazer parte dessa história de crescimento,
dedicação e nossos desejos de um Feliz
Ano Novo e nossa gratidão”, diz a
Secretária de Educação, Renê
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Programa Show de Prêmios Produtor Consciente em Bom Repouso
supera meta de 20 mil cupons e atinge a marca de 30.216 em 2021

O programa Show de Prêmios Produtor Consciente  tinha
como meta a entrega de 20 mil cupons para os três sorteios aos
Produtores durante o ano de 2021.

Foram entregues no decorrer do ano 30.216 cupons, que
representa aproximadamente 40% da produção das culturas
agrícolas.

A expectativa é o aumento gradativo a cada ano, tendo como
meta atingir 80% da produção em 2023.

Bom Repouso tem mais de 3600 produtores cadastrados no
Departamento de Agricultura.

O valor dessas notas, será incluído no repasse de ICMS -
VAF B no ano de 2023 e muitas melhorias serão feitas à toda
população através desse programa, entre elas, o programa de
“Calçamento Rotas do Produtor”, além de melhorias na
educação, saúde, turismo, cultura e assistência social.

“Parabéns aos Produtores Rurais que ajudam efetivamente
no desenvolvimento de Bom Repouso”, diz o Prefeito Edmilson
Andrade.

Confira abaixo os ganhadores do Terceiro Show de Prêmios -
Produtor Consciente - ocorrido em 12 de Dezembro de 2021.

Uma realização da Prefeitura de Bom Repouso - Adm. 2021-
2024

Departamento de Agricultura- “A serviço do Produtor Rural”
Ganhadores:
Carro Fox 0 km
Leandro Andrade Silva
Moto 0 km 160 Start
Sebastião Brandão da Silva
TVs 40 smart
José Vicente da Silva Neto
José Aparecido Brandão
Luciana Rodrigues Almeida Brandão
Geladeiras

Fausto Nunes Crispim
Alessandro Felipe de Andrade
Pedro Andrade Brandao
Fornos elétricos
Flávio Andrade Brandão
Emílio Tiago Andrade dos Santos
Fogões a gás
Milton Vieira de Cantuaria
Vilma Maria Félix da Silva
Nilson Rufino de Freitas

Microondas
Diego José de Lima
Silmar Gonçalves de Souza
Carlos José de Cantuaria
Tanquinhos elétricos
Arlindo Leite da Rosa Sobrinho
Adelson Andrade Brandão
Belizario Andrade Crispim
Fritadeiras elétricas
José Carlos Nogueira
Cleisson Gabriel Brandão da Silva
Alex da Silva Morais

Departamento de Agricultura
aos Produtores Rurais de
Bom Repouso emite 20

mil notas fiscais em 2021

Desde o dia 01 de Março de 2021, foram prestados gratuitamente
os seguintes serviços pelo Departamento de Agricultura aos
Produtores Rurais de Bom Repouso. Confira: CAR (cadastro
ambiental rural) - 30 cadastros; Cartão de Produtor Rural - 350
cartões; Uso Insignificante de Água - 10 registros; ITR (imposto
territorial rural) - 130 declarações; INCRA - 80 cadastros; Emissão
de notas fiscais - 20.000.

Caso você precise de algum desses serviços,  procure o
Departamento que estão prontos para atendê-los.

Programa Rotas do Produtor terá
investimento de mais de 12 milhões de
reais em calçamento em Bom Repouso

O Programa Rotas do Produtor é
o maior programa de pavimentação
da história de Bom Repouso.

Graças ao aquecimento da
economia do município, o projeto
foi criado com o intuito de otimizar
a locomoção dos produtores e
impulsionar cada vez mais o
crescimento da cidade.

Usando mais de 150.000 metros
de bloquetes, mais de 50.000 metros
de meio fio, mais de 15.000 metros
de areia, a previsão de investimento
será de mais de 12 milhões de reais.

Rotas do Produtor é para
fortalecer a economia agrícola e o
desenvolvimento de Bom Repouso.

Prefeitura de Bom Repouso
adquire três Retroescavadeiras
por mais de um milhão de reais
Deste total, mais da metade são recursos próprios

A Prefeitura de Bom Repouso
adquiriu neste início de ano  03
retroescavadeiras, sendo que R$
238.000,00  veio de emenda
parlamentar do Deputado Bilac Pinto,

R$ 232.000,00 de emenda parlamentar
do Deputado Junio Amaral e mais R$
533.000,00 em recursos próprios,
totalizando mais de um milhão de
reais em investimento.

Equipes de Saúde da Família de
Bom Repouso realizam Campanha

Dezembro Vermelho sobre o
combate ao HIV no Ceasinha

O mês de
dezembro foi
dedicado ao
trabalho de
conscientização ao
combate ao HIV.

No dia 23 de
dezembro, as
Equipes de Saúde
da Família de Bom
Repouso foram ao
Ceasinha trabalhar
o tema e distribuir
preservativos aos
usuários.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!
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Pedal Solidário em prol a APAE
é realizado em Bom Repouso

No dia 19 de dezembro, aconteceu o
Pedal Solidário em prol a APAE de
Bom Repouso.
O evento teve o trajeto Sport de 40
km e o trajeto Turismo de 25 km.
O circuito pode contar com a
presença de ciclistas de Bom repouso
e de cidades vizinhas.
A Prefeitura Municipal de Bom
Repouso agradece a participação de
todos os participantes.

10 motivos para conhecer Borda da Mata no Circuito Turístico das Malhas
Borda da Mata, no sul de Minas, se destaca pela produção têxtil e tem no pijama seu produto mais famoso

A cidade de Borda da Mata é daquelas
cidades pequenas, do interior de Minas
Gerais, que vale a pena conhecer só pela
simplicidade, sotaque e hospitalidade do
povo.

Por lá, são quase 20 mil moradores. E
esse povo resolveu empreender nos
teares e máquinas de costura. Cerca de
50 anos depois, a cidade é um polo têxtil
e faz parte do Circuito Turístico das
Malhas do Sul de Minas.

Tecelagens fabricam tapetes, cortinas,
almofadas, mantas, entre outros itens de
casa e decoração. Confecções fabricam
roupas, pijamas, lingeries e tricot.

O pijama é o produto mais famoso da
cidade. O modo de se fazer pijama em
Borda da Mata é até Patrimônio Cultural
do Estado (Lei 23.514 de 2019), o que torna
Borda da Mata a capital estadual do
pijama!

Mas, afinal, o que fazer em Borda da
Mata e por que a cidade merece uma
visita?

Elencamos 10 itens para tornar a
viagem a Borda da Mata lucrativa,
divertida, tranquila e cheia de
experiências positivas:

1. Comprar pijamas e roupas. O
pijama mais famoso do Brasil está aqui!

2. Decorar a casa. Cortinas,
tapetes, almofadas e decoração direto da
fábrica.

3. Comer bem. Experimente o
pastel de milho e leve pra viagem a rosca
rainha.

4. Praticar cicloturismo. 70 km
sinalizados de estrada rural.

5. Fazer peregrinação. Escolha
entre as quatro rotas que cortam a cidade.

6. Rezar na Basílica de Nossa
Senhora do Carmo. A única da
Arquidiocese.

7. Vista panorâmica do Morro
Santo Cruzeiro. Contemplação pertinho
da cidade.

8. Pescar. Pesqueiros também
servem o peixe frito na hora.

9. Apreciar e comprar artesanato
local.

10. Pós-pandemia: eventos como
Festa do Milho, Festa da Borda e Trilha
da Torre.

Gastronomia mineira em Borda da
Mata

A comida mineira dispensa
apresentações, não é mesmo? Receitas
tradicionais, tudo caseiro, feito com
aquele ingrediente secreto: dedicação!

Então, vamos direto ao ponto: o que
Borda da Mata oferece de gostoso para
quem passa por lá?

· Pastel de milho: a iguaria é
conhecida em muitas cidades, mas o de
casa é sempre especial. Feito com farinha
de milho, o quitute pode ser recheado
com queijo ou carne. Frito na hora é
irresistível. Em 2018, o pastel de milho
foi o vencedor do festival “Festar
Gastronômico” da cidade.

· Queijo: a cidade possui pelo
menos cinco laticínios e além do queijo

fresco, opções como manteiga,
mussarela e nozinho são facilmente
encontradas nos mercados locais.

· Rosca rainha: as panificadoras
têm uma lista bem grande de quitandas
gostosas, entre elas, a rosca rainha que
merece um lugar na mala para lembrar da
viagem quando chegar em casa.

· Paçoca: feita artesanalmente e
socada no pilão, a produção é pequena,
mas já abastece prateleiras da região e
conquista o paladar de amantes do
amendoim e do açúcar, claro!

· Cachaça: alambiques intimistas
produzem a cachaça artesanal e
distribuem pra toda a região.

Restaurantes, bares, pastelarias,
pizzarias, padarias, lanchonetes,
pesqueiros, sorveterias, cafeterias estão
por toda a cidade. Em uma cidade
pequena, cada estabelecimento é
especial.

Gosta de aventura? Para conhecer de
bike

Morros, montanhas e de vez em
quando uma estrada reta! Aventura pelas
estradas rurais de Borda da Mata: junte
os amigos para conhecer os percursos
sinalizados na cidade.

São três trilhas da chamada Rota de
Aventura: Volta do Darney (25km), Pedra
do Retiro (25km) e Pesqueiro/Cruzeiro
(21km). 

Não se esqueça do aplicativo para
marcar o percurso e registrar a foto,
porque as paisagens e as vistas
merecem!

Turismo religioso - Rotas de
peregrinação

Quatro rotas de peregrinação passam
por Borda da Mata:

1. Caminho da Fé, com destino a
Aparecida/SP (203km a partir de Águas
da Prata);

2. Caminho da Prece, de Jacutinga/
MG até Borda da Mata (70km);

3. Caminho de Nhá Chica, de
Inconfidentes/MG a Baependi/MG
(230km);

4. Caminho Graças e Prosas, rota
circular com ponto de partida e chegada
em Inconfidentes (123km).

A Basílica de Nossa Senhora do Carmo
é a única da Arquidiocese de Pouso
Alegre, que compreende 46 cidades e
uma das 71 basílicas existentes no Brasil.
É também a única no percurso até a
Basílica de Aparecida pelo Caminho da
Fé.

Milhares de peregrinos visitam Borda
da Mata todos os anos. Durante a
novena e festa da padroeira do município,
de 7 a 16 de julho, cerca de 15 mil pessoas
participam das celebrações religiosas.

Um memorial dentro da Basílica conta
a história de Monsenhor Pedro Cintra,
importante empreendedor social que tem
expressiva participação na história de
Borda da Mata.

Atrativos turísticos – Cidade dividida
em rotas turísticas

Borda da Mata está estruturada em
cinco rotas:

1. Rota da Moda
2. Rota Religiosa
3. Rota de Aventura
4. Rota da Cidade
5. Rota Gastronômica
Os roteiros ajudam o turista a organizar

e conhecer esse destino no Circuito
Turístico das Malhas do Sul de Minas.

Borda da Mata tem um conjunto
paisagístico bem no centro da cidade.
São três praças e uma avenida de tirar o
fôlego!

Na Praça Antônio Megale, uma fonte
luminosa. Na Praça Nossa Senhora do
Carmo, a imponente Basílica e um coreto.
Na Praça Monsenhor Pedro Cintra, um
parquinho infantil.

Seguidas pela Avenida Alvarina Pereira
Cintra que possui a mesma arquitetura
das praças arborizadas e cheias de
bancos.

O Morro Santo Cruzeiro está a
apenas 1,5km do centro da cidade tem
fácil acesso por estrada.  Fica na divisa
do perímetro urbano e permite a visão
panorâmica da cidade. Abriga um cruzeiro
luminoso que pode ser visto de longe.

A Pedra do Retiro é o ponto alto de
um dos percursos de mesmo nome da

Rota de Aventura. Com altitude máxima
de 1.150 metros.

São cerca de 25km (ida e volta) até a
divisa entre Borda da Mata, Congonhal
e Senador José Bento. Para conhecer de
bike, moto, carro ou trecking (a pé).

Igrejinhas e praças dos bairros
urbanos e rurais e os dois distritos
também são um charme.

Artesanato local
A antiga Estação Ferroviária abriga

uma associação de artesãos que produz
e vende artesanato local. Atualmente o
prédio está em reforma e os artesãos
estão instalados em uma casa na Praça
Nossa Senhora do Carmo, no Centro.

Produtos em crochê, madeira, tecido,
fibras naturais como a taboa são os
destaques. Tudo em exemplares únicos
e feitos um a um.

A estação está localizada às margens
do perímetro urbano da MG 290, onde
também estão dezenas de lojas de fábrica
de vestuário e decoração.

Eventos
Borda da Mata também é muito

conhecida pelas festas. Tradicionais e
que atraem milhares de pessoas. Uma
pausa se fez necessária por conta da

pandemia do novo coronavírus em 2020.
Em breve, com saúde e segurança, as
festas devem retomar.

Aí certamente você vai querer
participar (se ainda não veio!).

Festa da Borda – é o aniversário da
cidade. Acontece durante cerca de 5 dias
ao redor do dia 16 de julho. Praça de
alimentação, parque de diversões e
shows gratuitos são montados nas
praças centrais.

Festa do Milho – é uma festa
colaborativa realizada pela Paróquia
Nossa Senhora do Carmo. A comunidade
se une para produzir e vender os quitutes
do milho verde. Acontece sempre no
feriado de Corpus Christi, nos arredores
da Basílica.

A Trilha da Torre – é uma trilha off
road de motos. Centenas de motoqueiros
se reúnem para um passeio bem radical
entre estradas e trilhas da zona rural.

E aí, deu vontade conhecer Borda da
Mata? Planeje seu roteiro e descubra
esse destino!

Fonte: Circuito das Malhas

A Prefeitura de Bom Repouso fez um investimento de quase R$ 1.000.000,00
com recursos próprios para o departamento de Educação, com a aquisição de
veículos, sendo três vans e um gol.

Atual situação da Pandemia de Covid 19 em Borda da Mata é preocupante
Nos dez  primeiros dias de 2022, o município realizou mais de 1500 atendimentos no Centro de Covid

Com as festas de fim de ano,
coincidentes com férias escolares,
Borda da Mata recebeu muitas pessoas
de fora e, também, muitos bordamatenses
foram viajar, principalmente para o litoral,
onde o número de Covid ainda não
estava estável, como acontecia em nossa
cidade.

Com isto, a situação de tranquilidade
do município em relação à Covid 19
voltou a ficar preocupante e, hoje, 11/
01/2022, o município se encontra com
quase 300 casos ativos de Covid 19,
maior número registrado desde o início
da Pandemia.

Felizmente, nenhum desses casos
estão graves e tampouco temos casos
internado. No entanto, o alto índice de
transmissibilidade tem preocupado.

Juntamente com a Covid 19, Borda da
Mata enfrenta um surto de Síndrome
Gripal por outros vírus, Influenza por
exemplo, e isto tem feito com que os
atendimentos sejam inúmeros, o que
causa demora no atendimento, mesmo
com todos os esforços da Secretaria de
Saúde, como contratação de mais
funcionários, tanto equipe de
enfermagem quanto médica. Para ter
qualidade e levando em conta toda a
parte burocrática, como notificações de
casos positivos e termos de isolamento,
esta demora é justificável.

Para se ter uma ideia, nos primeiros 10
dias de 2022, o município realizou mais
de 1500 atendimentos no Centro de
Covid Municipal, dos quais 290 foram
positivos para Covid 19 e 826 realizaram

teste, porém negativo para Covid; ou
seja, 826 pessoas com síndrome gripal
por outros vírus. Nem todos tiveram o
teste feito, pois após avaliação médica,
não era necessário ou ainda não estava
na data correta para coleta.

O que todos nós precisamos é ter
consciência que esse ainda não é o
momento de fazer festas e viajar, e sim
um momento de se resguardar. Manter o

distanciamento social frente a esta
variante de alta transmissibilidade é
imprescindível para cortar o ciclo de
transmissão do vírus. O uso da máscara
de forma correta também é primordial.
Sem contar na higienização frequente
das mãos e manter a vacinação contra
Covid 19 em dia, afinal já está mais que
confirmado que, com a vacina, a
gravidade da doença tem diminuído.

Outro ponto importante é cumprir o
isolamento após teste positivo para
Covid. É lamentável recebermos
denúncias de casos positivos em
supermercados, restaurantes e bares,
andando pelas ruas, como se nada
estivesse acontecendo. Uma falta de
empatia para com o próximo sem

explicação!
Toda a equipe de saúde do mundo está

se desdobrando para dar conta de
acompanhar a todos que necessitam. É
a hora da população fazer sua parte e
colaborar com estes profissionais.

Secretaria Municipal de
Saúde de Borda da Mata


