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Escritores de Borda da Mata
vencem Concurso Nacional

Os escritores Adriano Vox e Léo
Guimarães, de Borda da Mata,
participaram recentemente do Concurso
Nacional para participação na Coletânea
“Saudades sem fim” dentro do Projeto
Apparere, da Editora PerSe. Ambos
foram selecionados para participação na
referida Coletânea.

Consagrado autor com diversas obras
publicadas, Adriano Vox é também editor
e design gráfico, tanto que na Coletânea
ele venceu na categoria “Capa”, tendo
concorrido com mais 7 participantes. Já
na categoria “Textos”, o escritor Léo
Guimarães participou com mais 107
escritores de todo o Brasil e a banca
examinadora do Projeto Apparere
selecionou 62 excelentes textos, dentre
eles “Saudade de um tempo bom”, de
autoria dele.

Léo foi selecionado também em outro
Concurso, da Editora Porto de Lenha,
para participação na Coletânea Poética
“Alvorecer”, organizada pelo poeta
Jonnata Henrique. A poesia selecionada
foi “Brasil que a gente faz” e será
publicada no livro “Alvorecer” pelo selo
Cavalo Café. Tanto “Saudades sem fim”
quanto “Alvorecer” serão lançados até
o final do ano.

E falando em lançamento, no dia 30 de
outubro, durante as atividades do Festar
Literário 2019, será lançado “Escritos,
Proseios & Cantorias”, o primeiro livro
solo de Léo Guimarães, com prefácio de
Adriano Vox. A solenidade será após a
Roda de Conversa sobre o homenageado
do Festar 2019, João Bertolaccini, na
Câmara Municipal de Borda da Mata, com
início às 19 horas e entrada franca.

Leo Guimarães Adriano Vox

Léo Guimarães de Borda da Mata é eleito
para a Academia Pousoalegrense de Letras

O escritor paranaense Léo Guimarães, que mora por mais de três
décadas em Borda da Mata, é um dos mais novos membros da Academia
Pousoalegrense de Letras, para a qual foi eleito em 21 de setembro de
2019. Foram eleitos ainda os novos confrades Rogério Lobo Sáber,
Douglas de Morais Silva, Magda Helena Gomes Teixeira, Leandro Ferreira
de Lima, Antonio Célio Rios de Andrade e Sandra Almeida.

Léo ocupará a cadeira de número 29, tendo como patrono Dom Octávio
Chagas de Miranda. A referida cadeira teve como primeiro ocupante o
Monsenhor Júlio Perlatto e segunda ocupante Maria do Carmo Freitas
Macedo (Madú). O escritor ficou muito lisonjeado com o patrono pois
tem uma ligação afetiva com a
Escola Estadual Dom Otávio
Chagas de Miranda, do distrito
do Sertãozinho, onde já
ministrou palestra aos alunos a
convite das amigas Nágila
Valéria da Silva, Cláudia Porfírio
e Rosana Scavone.

A cerimônia de posse dos
novos imortais será em 25 de
outubro de 2019, a partir das 20
horas, no Auditório José
Saponara, prédio do antigo
Fórum de Pouso Alegre, quando
receberão o Diploma de
Acadêmicos e o Medalhão da
Academia.

Borda da Mata é dividida
em cinco Rotas Turísticas

Muitos motivos para conhecer Borda
da Mata no Sul de Minas. Clima ameno,
belas paisagens, boa culinária, povo
hospitaleiro e muito empreendedor.
Dividida em cinco rotas, o turista pode
escolher entre os roteiros que fazem de
Borda da Mata um destino certeiro
no Circuito Turístico das Malhas do Sul
de Minas.

ROTA RELIGIOSA
Milhares de peregrinos visitam Borda

da Mata todos os anos. A cidade está
inserida em três rotas de peregrinação:
Caminho da Fé, com destino a Aparecida/
SP, Caminho da Prece, de Jacutinga/MG
até Borda da Mata e Caminho de Nhá
Chica, de Inconfidentes/MG a Baependi/
MG. A Basílica de Nossa Senhora do
Carmo é a única da Arquidiocese de
Pouso Alegre, que compreende 46
cidades, uma das 60 basílicas existentes
no Brasil e também a única no percurso
até a Basílica de Aparecida pelo Caminho
da Fé. 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. 

ROTA DE AVENTURA
As trilhas, estradas e caminhos

propícios para percorrer a pé, de
bicicleta, de moto ou de carro off road
organizadas em roteiros para permitir a
contemplação da natureza em terras
bordamatenses. Acesse
em www.bordadamata.mg.gov.br

ROTA GASTRONÔMICA
Visite nossos restaurantes, bares,

cafés, panificadoras, pastelarias,
sorveterias, empórios e laticínios
espalhados por toda a cidade. O melhor
da comida mineira, pra experimentar e
levar pra viagem! Segmento

gastronômico: Massas(massa de pastel,
caneloni,rondeli, salgados); Farinha de
milho; Paçoca; Cachaça; Laticínios;
Polpa de frutas; Sorvete.

ROTA DA MODA
Quase 200 empresas do setor têxtil

estão instaladas em Borda da Mata. O
pijama, produto mais famoso da cidade,
pode ser encontrado nas lojas às
margens da Rodovia MG 290, no
perímetro urbano de portal a portal. A
lingerie fortalece a moda íntima
produzida no município, ao lado da
moda praia. Na Rota da Moda tem
também a moda básica com as
confecções de roupas e tricô. Outro
ponto forte em Borda da Mata é a moda
casa, com cama, mesa, acessórios e
decoração. São cerca de 80 tecelagens
em Borda da Mata que vendem os
produtos para o Brasil inteiro, os quais
podem ser comprados direto da fábrica.
Tradição na cidade, as selarias compõem
a moda country. No distrito do Cervo, a
18km de Borda da Mata, destaque para
as malharias.

ROTA DA CIDADE
Em um passeio pela cidade, pontos

que merecem ser visitados e
fotografados. Monumentos e prédios
que ajudam a contar a história da cidade.
No centro, as praças Antônio Megale,
Nossa Senhora do Carmo e Monsenhor
Pedro Cintra. No Terminal Rodoviário, a
Biblioteca Professora Carolina Oriolo. Na
antiga Estação Ferroviária, o artesanato
local. E ainda, os bens inventariados
como Patrimônio Cultural, como a
Basílica, a Igreja Presbiteriana
Independente e casarões dos séculos
passados. Além das igrejinhas e praças
dos bairros urbanos e rurais e os dois
distritos que compõem o município:
Cervo a 18km, saída pelo bairro Santa
Terezinha e Sertãozinho, também a 18 km
pela MG 290, sentido Pouso Alegre.

Limpeza e manutenção de vias:
ações do Departamento de Obras
avançam pelos Distritos do Cervo,

Sertãozinho e outras quatro
regiões de Borda da Mata

O Departamento de Obras segue
adotando medidas para acelerar os
trabalhos e ampliar sua capacidade de
atender às demandas do município. Nos
últimos dias, as ações da pasta se
concentraram nos distritos do
Sertãozinho, Cervo e outras quatro
regiões da cidade. Foram feitas
manutenção de vias rurais, operações
de limpeza e capina e ações de tapa-
buraco.

A via rural conhecida como ‘Estrada
Maria Amélia’, que liga o Distrito do
Cervo ao município de Senador José
Bento recebeu reparos. O trabalho de
manutenção contou com cascalhamento,
nivelamento e reparos laterais para
escoamento das águas da chuva.

Já o Distrito do Sertãozinho recebeu

trabalhos de limpeza e capina do meio-
fio e retirada de entulho. Como explica o
chefe da pasta, Barezze Brandão, as
equipes de Obras têm trabalhado
intensamente para atender às demandas
dos moradores. “Trabalhamos com uma
equipe muito reduzida, mas
compensamos com muito suor e
entusiasmo para dar conta do volume
de trabalho”, conta.

Tapa-buraco
Enquanto as equipes do departamento

faziam a manutenção da Estrada Maria
Amélia e a limpeza do Sertãozinho, outra
frente de trabalhadores se dedicava à
operação tapa-buracos, feita no Distrito
do Cervo e bairros Santa Rita, Nossa
Senhora de Fátima e Santa Cruz.

Manutençaõ de

estradas e

Operação Tapa

buracos
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Campanha Setembro Amarelo
trabalha questões de valorização

da vida e prevenção ao
 suicídio em Borda da Mata

Falar sobre
d e t e r m i n a d o
assunto e não ter
medo de expor
sentimentos é a
melhor maneira de
enfrentar o
preconceito e
quebrar tabus,
p r inc ipa lmen te
para diminuir um
sofrimento que não
é visível
fisicamente. A
c a m p a n h a
Setembro Amarelo
acontece em todo o país durante o mês
e tem o objetivo de trazer à tona
discussões que possam ajudar aqueles
que sofrem e muitas vezes tentam
suicídio “a pessoa que tenta suicídio e
aquela que se suicida não quer a morte,
mas quer acabar com o sofrimento.
Suicídio é sofrimento”, explica a
enfermeira da Estratégia Saúde da Família
(ESF) Aline Siqueira, que ao lado da
psicóloga Rosana dos Santos
comandaram uma roda de conversa com
pais e familiares de adolescentes, no dia
25/09, em Borda da Mata.

A palestra foi uma parceria com o Cras
para compartilhar informações como
sinais de alerta e estatísticas
relacionadas ao suicídio com
adolescentes. Para Amanda Bastos que
participou da palestra, “o assunto foi
passado de forma muito clara e objetiva,
me chamou a atenção é a rede de apoio
que existe para as pessoas que
apresentam necessidade de cuidado
psicológico, desde as escolas, agentes,
assistentes e psicólogos, todos
treinados pra detectar e ajudar na
solução. Existe saída... o final pode ser
feliz.”

Durante todo o mês de setembro foram
realizadas ações para promover a
valorização da vida e levar a saúde
mental aos diversos espaços. No distrito
do Sertãozinho, foi realizado o projeto
“Caixinha da Esperança”, com o objetivo
de promover a autoestima dos alunos
da Escola Estadual Dom Otávio Chagas
de Miranda e integrá-los, podendo assim
auxiliá-los em uma convivência
saudável. Aconteceu também uma
conversa de sensibilização com os
professores da escola a fim de que
pudessem estar alerta aos sinais e

mudanças de comportamentos dos
alunos. A caixinha também foi colocada
em unidades de saúde do município.

A enfermeira Aline lembra que em anos
anteriores, as ações do Setembro
Amarelo aconteceram em todas as
escolas do município, tendo como
público-alvo os adolescentes.
Importante salientar que as ações de
prevenção ao suicídio não se esgotam
no mês de setembro: “o município conta
com seis equipes de ESF, que juntamente
com todos os serviços da rede,
promovem o trabalho de prevenção em
sua rotina.”

Matriciamento em Saúde Mental para
a Atenção Primária à Saúde

Em Borda da Mata, os profissionais
que atuam nas equipes da Estratégia
Saúde da Família – agentes
comunitários, técnicos de enfermagem,
enfermeiros e médicos – estão
participando de uma série de
treinamentos em Saúde Mental com o
objetivo de ajudar famílias e encaminhá-
las aos profissionais da Unidade Básica
de Saúde de referência e aos demais
serviços de saúde ofertados no
município.

Como explica a Secretária de Saúde
Rosaly Esther, “matriciamento é um novo
modo de produzir saúde em que duas ou
mais equipes, num processo de
construção compartilhada, criam uma
proposta de intervenção pedagógico-
terapêutica”.

O primeiro encontro aconteceu no dia
13/09 e foi conduzido por profissionais
do CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial) Aldeia Vira Mundo de
Pouso Alegre. Os próximos encontros
acontecem em outubro, novembro e
dezembro.

Nova Viatura reforça estrutura da
Polícia Civil em Borda da Mata

A Polícia Civil de
Borda da Mata
acaba de receber
um reforço no
combate à
c r i m i n a l i d a d e .
Desde o início de
setembro, a força
policial conta com
uma nova viatura.
O veículo zero
quilômetro é um 
Citroën Aircross.

O veículo é fruto
de mais uma emenda parlamentar do
deputado federal licenciado, e agora
Secretário de Governo de Minas, Bilac
Pinto. Para o prefeito André Marques, a
destinação, prova, mais uma vez, a
importância do trabalho junto a
lideranças políticas para mobilizar
recursos para a cidade. 

“Graças a Deus, estamos obtendo

muito sucesso nessas gestões junto
aos deputados e senadores. Essas
verbas extras nos ajudaram a fazer
obras, a custear prestação de serviços,
na aquisição de veículos e máquinas”,
enumera.. No último balanço feito pela
Prefeitura, os investimento oriundos
de emendas somavam de R$ 3,5
milhões. 

Moradores dos Distritos Cervo e
Sertãozinho em Borda da Mata

recebem contas de água em lote único
As contas  de  água

referentes aos meses de
agosto a dezembro de 2019
dos moradores dos dois
distritos de Borda da Mata,
Cervo e Sertãozinho, foram
entregues antecipadamente
em um único  lo te .  As
entregas aconteceram na
pr imeira  semana de
outubro. A primeira conta,
referente ao mês de agosto,
es tá  com vencimento
prorrogado para o dia 20/10/
2019.

A ação foi realizada para facilitar a
entrega e o pagamento das contas
pelos  cont r ibuin tes .  Para  mais
informações, basta entrar em contato

com o Setor de Arrecadação, na
Prefeitura Municipal, pelo telefone
3445-4923. O horário de atendimento
ao público acontece das 10h às 15h.

Prefeitura reivindica mais Investigadores
e Delegado para Borda da Mata

O prefeito André Marques se reuniu no dia 1º de outubro,
com o delegado regional de Pouso Alegre, Renato Gavião, e
com o delegado geral da Polícia Civil e chefe do 17ª
Departamento daquele município, Artur Augusto Ribeiro. Na
pauta do encontro, um pleito para garantir mais segurança
para os moradores de Borda da Mata: a nomeação de um
delegado e alocação de mais investigadores para a cidade.

“A segurança é uma das grandes demandas da população.
O nosso objetivo junto à delegacia regional da Polícia Civil é
discutir como podemos aumentar o efetivo da estrutura da
força policial em Borda da Mata”, explica o gestor.

Os prefeitos de Santa Rita do Sapucaí, Wander Wilson
Chaves, e o de Monte Sião, José Pocai Junior, também
participaram do encontro. A ideia é unir forças entre os
municípios para garantir a ampliação do efetivo da Polícia Civil nessas localidades.

Com chegada do período chuvoso, Prefeitura de
Borda da Mata intensifica fiscalização de lotes sujos
Deixar lotes sujos ou com mato alto fere lei municipal e sujeita proprietário a multa. Terrenos nessas

condições podem funcionar como criadouro do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da Dengue, e se
tornar ponto de proliferação de animais peçonhentos, entre outros transtornos gerados para a população.

 

A Prefeitura de Borda da Mata
reforçou a fiscalização sobre lotes sujos
ou com mato alto. A medida se dá com
vistas à chegada da temporada de
chuvas, período de maior incidência de
doenças como a Dengue, e o aumento
de denúncias que chegam ao
Departamento Municipal de Posturas
quanto à incidência de terrenos nessas
condições. 

O Código de Posturas do município
prevê multa de 40 a 60% do salário
mínimo para proprietários que não
mantiverem seus terrenos limpos e
murados. “Não é permitida a existência
de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósito de
lixo dentro dos limites da cidade, vilas e

povoados”, anota o parágrafo único do
artigo 34 do Código de Posturas.

De acordo com o Departamento de
Posturas, “os proprietários que não
cuidam da limpeza nesses locais são
notificados, já que o mato alto e o
acúmulo de matérias favorecem a
proliferação de animais peçonhentos e
de mosquitos Aedes aegypti,
transmissores da Dengue. Se a situação
não for regularizada no prazo
estipulado, o proprietário será multado”.

A fiscalização feita pelo Departamento
de Posturas da Prefeitura é bastante
ativa. Nas últimas semanas, ao menos
12 proprietários de terrenos em situação
irregular foram notificados. Os
moradores também podem formalizar

denúncias no setor de protocolos da
Prefeitura. 

Para  prefeito André Marques, manter
os terrenos em boas condições de
higiene é também uma questão de
consciência cidadã. “É preciso que
todos entendam que vivemos em
comunidade e nossas ações podem
afetar muito negativamente o coletivo.
Chegamos a um período em que o risco
de proliferação do mosquito da Dengue
aumenta consideravelmente, precisamos
nos mobilizar para minimizar os riscos e
proteger nossa população desta e de
outras doenças e até de ataques de
animais peçonhentos, que também se
proliferam nesses espaços mal
cuidados”, apela o gestor.

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.

Unidades de Saúde de Borda da Mata fazem
Campanha de atualização do Cartão de Vacinação

As unidades de saúde de Borda da Mata
se mobilizaram,  desde 07 de outubro,  para
mais uma campanha de atualização do cartão
de vacinação. O público alvo da ação são
crianças menores de cinco anos e adultos
entre 20 e 29 anos.

Integram a mobilização as unidades de
saúde de todas as regiões da cidade. Há
uma preocupação extra com os casos de
sarampo confirmados no Sul de Minas.
Embora o município não tenha registrado
um único caso da doença, o setor de
Vigilância em Saúde do município ressalta a
importância da vacinação. 

“É sempre importante se vacinar e se
manter protegido das doenças virais, mas
essa importância fica maior ainda quando
temos relatos de surto de doença que já
havíamos praticamente erradicado, como é
o caso do sarampo”, atenta a coordenadora
de Vigilância em Saúde do município.

Onde, como e quando se vacinar
A campanha tem como público-alvo

crianças menores de 5 anos e adultos entre
20 e 29 anos. Para garantir sua imunização,
essas pessoas devem se encaminhar até a
unidade mais próxima de suas casas,
conforme cronograma divulgado pela
Prefeitura. A campanha voltada para as
crianças é de 7 a 25 de outubro. A destinada

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

aos adultos vai de 18 a 30 de novembro.
Para se imunizar, é preciso apresentar o

cartão de vacinação. Caso a pessoa não
possua, ele pode ser feito na hora, desde
que se apresente um documento de
identidade válido

 Confira o cronograma de vacinação em
todas as regiões da cidade:

16/10/2019 – QUARTA-FEIRA
9h às 12h - UBS Santa Cruz
17/10/2019 - QUINTA-FEIRA
9h às 12h - UBS Santa Rita
18/10/2019 – SEXTA-FEIRA
9h às 12h - UBS Nossa Senhora de Fátima
19/10/2019 – Dia D (SÁBADO) Para

crianças menores de 05 anos
8h às 17h - UBS Monsenhor Pedro Cintra
21/10/2019 - SEGUNDA-FEIRA

8h e 13h - CEMEI
10h e 14h30 - Creche
22/10/2019 - TERÇA-FEIRA
8h e 13h - Escola Municipal Antônio

Marques da Silva - Bairro Santa Cruz
9h e 14h30h - Escola Municipal Prof. Diva

Ribeiro - Bairro Santa Rita
23/10/2019 – QUARTA-FEIRA
8h e 13h - Escola Municipal Francisco de

Souza Costa - Bairro N S de Fátima
9h e 14h - Grupo - Escola Municipal

Benedita Braga Cobra
24/10/2019 - QUINTA-FEIRA
8h e 13h - EELAM - Escola Estadual Lauro

Afonso Megale
30/11/2019 – Dia D (SÁBADO) Para

adultos jovens entre 20 a 29 anos
8h às 17h – UBS Monsenhor Pedro Cintra.
.
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Secretaria Municipal
de Saúde - Tocos do Moji

Os eleitos para o Conselho Tutelar de Borda de Mata para um mandato
de 4 anos começando em janeiro de 2020 foram os seguintes:

1º: Marco Antônio da Saúde - 218 votos; 2º: Carlos Anchieta - 173 votos; 3º:
Juliana Cunha - 113 votos; 4º: Cláudia Cardoso - 90 votos; 5º: Selma Oliveira - 90 votos.
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2ª procissão de Tratores em Tocos do Moji reúne mais de 100 veículos

No dia 29 de Setembro, acontecue no Rancho Poeira da Estrada Tocos do Moji, a 2ª procissão de tratores que percorreram as avenidas e praças da  cidade, e em frente a Igreja Matriz receberam a Bênção do Pároco
Pe. Paulo Âmbar. Retornaram ao Rancho Poeira da Estrada onde foi servido um almoço com show do cantor Campos Silva.

Agradecimentos: A Prefeitura e Câmara Municipal, a Polícia Militar na pessoa do Sargento Dayvid Roges pelo apoio e a todos os patrocinadores que contribuíram para a realização do evento que contou com
mais de cem tratores.  Realização: TOCOS TRATORES (João Mecânico).

Estudante de Tocos do Moji fica em 2º lugar no
Concurso de Redação “EPTV NA ESCOLA – 2019”

“FAKE NEWS” – QUANDO A MENTIRA PARECE VERDADE
TÍTULO : VEROSSÍMIL ( CREDIBÍLIA) – 500 mg

ALUNA: VITÓRIA SILVANA SEVERINO PEREIRA
PROFESSORA: EDILAINE DE FÁTIMA PÁDUA ANDRADE

A Professora Edilaine diz que foi através do gênero textual (bula) que a aluna do 9o ano da E.E.José Tomás Cantuária júnior
obteve o 2o lugar no concurso de redação da EPTV.

É um texto no formato de bula de remédio o qual se trata de um medicamento indicado para que as pessoas parem ou pelo
menos, evitem, compartilhar as notícias falsas.

Para a aluna Vitória, sua redação fala sobre um medicamento que cura as pessoas, ou pelo menos, evita que essas pessoas
se contaminem com as Fake News.

“Fiquei muito feliz e ainda não estou acreditando”, disse a aluna.
Texto e fotos: Professora Edilaine

Cerimônia de marcação de nascente
do Rio Mogi Guaçu em Bom Repouso

No dia 06 de outubro, ONGs de proteção e preservação do rio Mogi
Guaçu do Estado de Minas Gerais e São Paulo participaram de evento na
cidade de Bom Repouso, Serra  da Mantiqueira onde uma placa foi
colocada para demarcar a nascente do rio Mogi Guaçu.

A Secretária do Turismo Talita Bertolacini de Almeida Pereira de Bom
Repouso recebeu os Ativistas junto ao Prefeito Messias  Crispim Brandão
e Autoridades locais e um café foi servido. A cerimônia contou com
representante do CODEMA, da ARPA (Agência Regional de Proteção
Ambiental da Bacia do Rio grande), APRIMOF (Associação Protetora do
rio Mogi Guaçu e Afluentes), Sentinelas do Rio Mogi Guaçu e Polícia Militar Ambiental
representados pelo CMT Sgt Claudinei e Cb Geovan.

A iniciativa partiu da Ong Guardiões do Rio Mogi Guaçu de Ouro Fino e
Inconfidentes com a finalidade de demarcação, valorização e conscientização da
nascente de um patrimônio histórico do rio Mogi Guaçu onde foi feito um plantio de
uma Árvore Milenar JEQUITIBÁ ROSA, assim simbolizando este marco  e feito.

Tal ação mostra que tem pessoas que lutam pela Proteção e Preservação deste rio,
fonte de riqueza e vida para as cidades que compõem sua Bacia até desaguar no Rio
Pardo.

À população de  Bom Repouso fica este legado a conscientização e valorização
deste Patrimônio.

Pesagem e Avaliação Nutricional
Tocos do Moji

Todas as crianças de
0 a 2 anos de idade.

Crianças com bolsa família
 de 0 a 7 anos de idade.

DATA: 16/10/19
Horário: 08h às 11h

13h às 16h
Local:  Poliesportivo Municipal

Campeãs: Meninas de Borda da
Mata vencem a divisão B da Copa

Regional e ficam com o vice na
divisão A em Inconfidentes

As craques das equipes de futsal de
Borda da Mata mandaram bem na 3ª
Copa Regional de Inconfidentes. Elas
venceram de forma invicta a Divisão B
da competição e ficaram com o vice-
campeonato na Divisão A depois de
enfrentar a forte equipe de Pouso Alegre.
No quadro geral da competição, o
município apresentou um amplo
domínio, colocando suas duas equipes
nas finais da Copa.

A vitória que consagrou a equipe da
Divisão B como grande campeã da Copa
Regional foi sobre Monte Sião. O jogo
não foi fácil, mas as atletas de Borda da
Mata triunfaram por 2 a 1, com gols de
Gilmara e Jéssica.

Retrospecto
As meninas da Divisão B encerraram

a competição invictas. Foram cinco
jogos, quatro vitórias e 1 empate. A
equipe balançou as redes adversárias
nada menos que 16 vezes e levou oito
gols.

Equipe A
A equipe da Divisão A também

impressionou na Copa Regional. Até a
derrota para Pouso Alegre, o grupo
vinha de quatro vitórias. A única derrota
da competição foi sofrida na final do
torneio. O retrospecto do ataque, 23
gols, e da defesa, que vazou apenas 3
dão a medida da alta performance da
equipe, que poderia perfeitamente ter
levantado a taça no lugar das pouso-

alegrenses.
Para o treinador Thiago Lopes, chegar

à final de duas divisões em uma
competição tão acirrada, comprova a
evolução da escolinha de futebol do
município. “Sem dúvida, o desempenho
das nossas meninas nessa competição
mostra que subimos de patamar em nível
de grupo, de desempenho e maturidade.
Saímos da competição com um gás extra,
realmente muito empolgados para nos
dedicar ainda mais por estas jovens
atletas, que tanto se empenharam em
quadra. Elas merecem muito essa
conquista”, celebra.

Vice-prefeito e chefe de gabinete
participam da cerimônia de premiação

O vice-prefeito Paulo César e o chefe
de Gabinete Celso Cardoso participaram
da cerimônia de premiação. Os
bordamatenses manifestaram o orgulho
que sentiram do desempenho das
equipes locais, em seu discurso, o vice-
prefeito, que representou o município no
ato, falou da importância do esporte na
vida das meninas, como meta de vida e
como inspiração.

As equipes: 
Divisão A
Vanessa, Pauline, Jenifer, Ana Elisa,

Lidiane, Carla e Emily. 
Divisão B
Blenda, Jéssica, Fabiely, Edna,

Janaína, Jessiquinha, Raissa, Aninha e
Gilmara.

Final em

Inconfidentes
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Secretaria de Saúde de Senador José Bento promove
palestras e exames preventivos em relação ao Outubro Rosa

A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento está realizando várias palestras
nesse mês de Outubro Rosa nos bairros
do Município, Sobre o Câncer de Mama,
Câncer do Colo do Útero e sobre a Saúde
da Mulher.

Nos dias 16, 17 e 18 de Outubro à partir
das 8h e às 15h30 serão os dias
dedicados a coleta de PREVENTIVOS e
outros atendimentos realizados na
Unidade Básica de Saúde, na Prevenção
do Câncer de Mama e Colo do Útero.

E para finalizar o “Dia D da Campanha”
acontecerá no dia 31/10 às 8h da manhã,
uma PALESTRA com o Mastologista Dr.
Leandro Andrade na Unidade Básica de
Saúde, falando sobre a Prevenção e
Tratamentos das doenças relacionadas
ao Outubro Rosa.

Prefeitura de
Senador José
Bento fecha

parceria com a
FUVS -

Fundação de
Ensino Superior

do Vale do
Sapucaí

O Prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes,  junto com o
Secretário de Saúde, Natan Souza e a
Secretária de Assistência Social, Renata
Fernandes estiveram reunidos no dia 27
de setembro, com o vice-presidente
Elieser Castro e com o Conselheiro,
Lucas da Silveira na sala da Presidência
da FUVS para fechar parceria em evento
beneficiente em prol ao Hospital Samuel
Libânio que acontecerá nos dias 07 e 08
de dezembro em Senador José Bento.

Projeto NAME – Senador José Bento
O Projeto NAME tem

objetivo de trabalhar o
potencial, as habilidades, a
autonomia e a
independência de cada
criança e adolescente. A
Psicóloga do Projeto
Danielle Fonseca de Sousa,
diz que para contribuir com
outros profissionais
competentes e sérios, faz
um olhar para o sujeito de
forma global, ética e
respeitando sua história
que é o objetivo do Projeto.

A Secretária de
Assistência Social, Renata
Fernandes agradeceu o apoio e o carinho do Prefeito Fernando Fernandes neste projeto tão grande e importante na formação
das  crianças.

Nas atividades são voltadas para a escrita, leitura e interpretação de texto, ajuda os alunos compreender o que eles leem,
melhorando a escrita e consequentemente a fala, disso o professor Sidinei Lemes.

A atividade faz parte do projeto NAME que é um núcleo de apoio municipal ao educando. Para o projeto foi contratado  um
professor para melhor atender os alunos.

A Secretária de Assistência Social, Renata Fernandes agradeceu o apoio e o carinho do Prefeito Fernando Fernandes neste
projeto tão grande e importante na formação das  crianças.

LIMPEZA PÚBLICA
SENADOR JOSÉ BENTO

Fiquem atentos aos dias e
horários da coleta de lixo.

Ajude a manter a cidade linda. 

Homem é preso portando duas
pedras de crack em Borda da Mata

Durante uma operação de batida policial a equipe visualizou um homem em atitude
suspeita, o qual demonstrou nervosismo e inquietação ao visualizar a viatura policial.
O mesmo foi abordado e submetido à busca pessoal em suas vestes e localizadas
no bolso interno de sua blusa de frio duas pedras de uma substância semelhante ao
crack. O homem foi preso.

Homem é preso conduzindo
motocicleta furtada e com placa
adulterada em Borda da Mata

Durante operação batida policial a equipe policial visualizou uma motocicleta
adentrando o pátio do Terminal Rodoviário em Borda da Mata, e ao ser procedida
abordagem e busca pessoal no condutor, foi verificado que a referida motocicleta,
constava que havia dois pedaços de fita isolante de cor preta na placa,
impossibilitando a leitura dos números reais da placa. Ao ser feita pesquisa da
motocicleta pela placa real no sistema informatizado, foi constatado que a motocicleta
foi furtada em Pouso Alegre semanas antes. O homem recebeu voz de prisão em
flagrante e foi preso, sendo a motocicleta removida e ficando à disposição da
autoridade policial.

Um jovem e um menor são presos por
trafico de drogas em Borda da Mata

Durante operação batida policial, a equipe policial recebeu diversas denúncias
anônimas oriundas do 190, dando conta que dois homens em uma charrete estariam
oferecendo drogas no centro da cidade passando por bares e também na praça
central, que estava com grande fluxo de pessoas naquele momento. Diante a
denúncia, a equipe policial deslocou rapidamente ao local denunciado e visualizou
uma charrete com as mesmas características mencionadas nas denúncias, onde foi
visualizado o passageiro da charrete entregando uma pequena sacola de cor branca
ao condutor, que de imediato inseriu a referida sacola dentro do seu tênis do pé
direito. Ao ser feita a abordagem e busca pessoal, foi localizado no bolso do
passageiro, jovem de 18 anos, uma nota de R$ 5,00 e um celular, e com o condutor,
menor de 17 anos, foi localizado uma pequena sacola de cor branca contendo 09
papelotes de substância semelhante a cocaína. Diante do exposto, foi dado voz de
prisão ao autor por tráfico ilícito de drogas e corrupção de menores, e apreendido o
menor de idade por tráfico de drogas. Foi acionada a mãe do menor que acompanhou
os procedimentos policiais, sendo todos encaminhados para a Delegacia de Polícia
para demais providências.



TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULAR 77777

Clínica da Alma do Professor e Terapeuta Espiritual Miguel de Cristo continua a todo vapor
MIGUEL DE CRISTO continua com seu trabalho e atendimento espiritual em Borda da Mata e cidades circunvizinhas. Na penúltima edição tivemos uma entrevista com o Terapeuta que

elucidou o objetivo da sua Clínica que atende inúmeras pessoas não só de Borda da Mata como também das regiões vizinhas e até de lugares mais distantes como Itapira, Águas de Lindóia,
Mogi-Mirim, Mogi-Guaçú e da capital de São Paulo.

Apresentando o Programa Corrente dos Anjos de segunda a sexta-feira das 11h às 12h pela Rádio Estância FM 100,1 de Jacutinga, o Professor lidera audiência na cidade. Ele tem
atraído pessoas das mais diversas localidades que o procuram com os mais diversos objetivos. A repercussão da matéria da edição citada aumentou ainda mais a procura pelos serviços
oferecidos por sua Clínica.

Segundo comentou o professor à nossa reportagem “pessoas desenganadas pela medicina humana e tantas outras com problemas diversos passaram a ter mais esperança ao saber que
podem se tratar por meio da espiritualidade.” De acordo com ele, muitas pessoas ficaram de marcar uma consulta em sua clínica para realizar um tratamento espiritual. Segundo nos disse
ainda o professor, muitas pessoas nem sequer sabiam dessa possibilidade. Interessante observar que o assunto espiritualidade é tão atual que a revista Veja trouxe recente matéria sobre esse
artigo onde aborda a necessidade da medicina convencional explorar mais esse tema na vida dos seus consulentes.

Realmente como já havia dito Miguel de Cristo à nossa reportagem: a espiritualidade é inerente ao ser humano e por isso não pode e nem deve ser negligenciada pelas pessoas.

No Mês das Crianças e de
Nossa Senhora Aparecida
Miguel de Cristo trabalhou

em prol dos filhos
Um dos problemas que frequentemente aparece   na Clínica

é um pai ou uma mãe que vai em busca de ajuda espiritual para
os seus filhos.  Estes trazem àqueles constantes decepções,
infortúnios e infelicidades. As situações mais corriqueiras que
tiram o sono dos pais são o uso do álcool, drogas, más
companhias e a inércia de muitos filhos que, mesmo estudando
ou trabalhando, não conseguem se encontrar na vida.

Diante dessa situação Miguel de Cristo fez no mês de Outubro
um forte trabalho espiritual em favor dos filhos que foram para
o atendimento no dia 5 de Outubro em Jacutinga.

No atendimento  ele benzeu todos os filhos cujos pais vieram
se consultar. Muitos trouxeram fotografias e outros objetos
pessoais que representaram seus filhos.

Miguel de Cristo
X Mês das Almas

Agora em Novembro, Miguel de Cristo estará realizando,
entre seus trabalhos de atendimentos e consultas, uma
energização muito grande e muito forte para todas as
pessoas que perderam um ente querido. Principalmente
para aquelas que não conseguiram de desvencilhar de
pequenos detalhes que as fazem sofrer. Pessoas que
“perdem” pessoas, mas que nunca sequer fizeram alguma
coisa por quem se foi.

Segundo o Professor, quando nos “harmonizamos” com
aqueles que partiram nossa vida se torna melhor e mais
produtiva em todos os sentidos. No mês de Novembro
dois grandes atendimentos já estão agendados: Dia 09 em
Jacutinga e dia 10 em Ouro Fino. Quem desejar uma
consulta e um atendimento espiritual deve entrar em contato
pelo telefone (ligação ou whatsapp) 9.9898-5020 e falar
com Denise que estará posteriormente passando o
endereço onde Miguel de Cristo fará os atendimentos.

Bichos de defunto na marmita do marido - O feitiço que virou contra o feiticeiro
Um dos casos mais intrigantes e

assustadores contados pelo
Professor Miguel de Cristo no seu
programa Corrente dos Anjos foi a
dramática, macabra e aterrorizante
história de uma mulher que foi
abandonada pelo marido.

Ele, um homem simples,
trabalhador, digno, íntegro e honesto;
bom marido, excelente pai.
Trabalhador do campo saía pela
manhã e retornava no fim da tarde
para a sua casa onde morava com
sua esposa e seus dois filhos.

Ela por sua vez, mulher dedicada,
excelente dona de casa, honesta, boa
esposa, excelente mãe.

Maria das Graças levantava cedo
para preparar a marmita do seu
esposo. Preparava com todo amor e
carinho. O marido quando chegava
no campo... colocava sua marmita
num canto com as demais marmitas
dos outros trabalhadores.

Na hora de comer algo estranho

acontecia. Sua marmita estava cheia
de detritívoros - dípteros - larvas de
helminths - em resumo... insetos
necrófagos  ou simplesmente, bichos
de cemitério.

Ele jogava a comida fora e
procurava comer uma ou duas frutas
para ter energia para trabalhar no
período da tarde. Conversou com
sua esposa várias vezes e esta não
sabia explicar “como” os bichos
foram parar dentro da sua marmita.

Em um sábado na hora do almoço
ela preparou a comida, chamou seus
filhos, seu marido à mesa. E,
simplesmente antes mesmo de
começarem a se servir...os bichos
começaram a sair da panela do
arroz. O marido a essa altura
destratou sua esposa e xingando-a
de vários nomes fez suas malas e foi
embora. Simplesmente a esposa não
sabia o que havia acontecido e nem
soube explicar ao seu marido sobre
o surgimento dos bichos de cemitério

dentro da panela do arroz.
Naquela mesma tarde, Maria das

Graças recebeu a visita de uma
comadre. Esta a cumprimentou,
perguntou das crianças, entrou para
tomar um cafezinho e, como de
costume, perguntou do compadre. Ao
saber dos acontecimentos ela
consolou sua amiga dizendo:
comadre, você é forte, valente,
guerreira, uma mulher para ninguém
colocar defeito; não se lamente
amiga, veja o valor que você tem.
Você é muito mais mulher do que
possa imaginar. Tenho certeza de
que você vai dar a volta por cima.

Maria das Graças, separada, triste,
confusa, infeliz e totalmente sem
noção do que fazer passou a viver
sua vida sozinha cuidando do lar e
dos meninos. Passados três meses
do acontecido ouviu falar da nossa
Clínica e resolveu nos procurar.

Ao fazer uma energização
incorporou nela várias entidades as

quais lhe disseram: Ei, Professor...
nós destruímos o casamento dela.
Fomos pagos para isso. Agora, se ela
quiser saber onde está o marido
dela.... peça para ela não ir muito
longe não. Ele está lá dentro da casa
da comadre dela. A comadre é
apaixonada por ele e foi ela quem
me pagou para acabar com esse
casamento.

Diante disso ficou claro que se
tratava de um trabalho de alta magia
e uma análise investigativa mais a
fundo deu ciência ao professor de
que o referido trabalho havia sido
feito em um cemitério cujo objetivo
era separar o casal.

“UNIR novamente aqueles dois
não foi fácil. Fazer o marido retornar
para o lar que havia abandonado,
para seus filhos, para sua esposa, foi
uma das tarefas mais difíceis por nós
já realizadas” comentou Miguel de
Cristo.

Mas, o marido voltou. O casal

novamente passou a viver juntos. O
tratamento terapêutico, os trabalhos
de luz  e as terapias espirituais deram
resultados. Na época dediquei todas
as minhas energias em favor dessa
família, mas valeu a pena, pois no
final o bem sempre vence. O mal
parece se sobressair em muitas
ocasiões da vida humana, mas no
final o bem sempre triunfa.

Passados dois meses que o casal
estava junto e reconciliado fui
procurado pela tal “comadre”.
Nunca havíamos nos visto. Foi
uma consulta comum como tantas
e  tantas  out ras  pessoas  que
atendo. Entretanto,  em cinco
minutos de atendimento a mulher
em lágrimas me disse: Professor,
pelo amor de Deus me ajude.
Tem bichos aparecendo na panela
da minha casa. De imediato me
lembrei do velho ditado popular
“O fe i t iço  v irou contra  o
feiticeiro”.
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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

Departamento de Turismo de Bom Repouso participa de Feira Internacional
em São Paulo e apresenta o principal produto do município – o Morango

No dia 25 de setembro, a Responsável
pelo Departamento de Turismo de Bom
Repouso, Talita Bertolacini participou da
Feira internacional de Turismo na cidade
e São Paulo. De acordo com Talita, foi
sensacional a ABAV.

“Foi oferecido aos visitantes o nosso
morango para degustação. Ficaram
maravilhados com a qualidade do
produto. Falamos sobre nossa cidade e
nosso turismo religioso também. Um
grande avanço para nossa cidade.
Muitos se interessaram em nos visitar.

Agradeço ao nosso companheiro
Paulo Borges que nos forneceu o
morango que por sinal um ótimo produto.
Assim seguimos firmes cada dia
melhorando um pouquinho”, finaliza
confiante Talita.

CRAS, ESF,s e Departamento de Esporte, Lazer e Cultura promovem Semana do Idoso em Bom Repouso

No final do mês de setembro
recebendo o convite do CRAS de Bom
Repouso, as Equipes das ESF’s e
Departamento de Esporte, Cultura,
Turismo e Lazer participaram na
promoção da “SEMANA DO IDOSO”.
Foram três dias de comemoração com:
Atividade Física com a Fisioterapeuta
Lilaine, Palestras ministradas por Sandra

Furini e Dra. Danúbia e Confraternização
com sorteio de brindes oferecidos pelos
comércios da  cidade e música ao vivo
com o cantor  Adriano (Adrian), sendo
que todos os dias as equipes se fizeram
presentes para orientação e ofereceram
prestação de serviço. Para encerrar no
dia 1º de outubro, as equipes
juntamente de alguns de  “Meninos e

Meninas” foram as ruas mobilizar o
trânsito com o pedágio voltado para
conscientização em “Atenção com o
Idoso: Um dia também seremos!!!”

Os organizadores agradecem
imensamente a colaboração e presença
de todos.

RESTAURANTE E PIZZARIA
MAMMA MIA; VILLA ROXA AÇAÍ E

SUPLEMENTOS; FORTILLINE AÇAÍ;
DOCE AMOR DOCERIA; FARMÁCIA
PHYTTOS; AGROPECUÁRIA DO
CLAUDINHO;  LOJA DO TÁCIO;
PAPELARIA E ARMARINHO
SAGRADA FAMÍLIA; FABIANO
CABELEIREIRO; LOJA DA GORETE;
RESTAURANTE DA ANDRÉIA;
LANCHINETE CENTRAL; EMPÓRIO
FURINI; SUPERMERCADO DO HUGO;
MOVEIS TOVAZZI; SUPERMERCADO
DA YARA; AF INFORMÁTICA;
DROGACENTER; ELEGANCE
MODAS; JAQUELINE MODAS; BR
MODAS; YASMIN CALÇADOS; LOJA
DA VANILDA; LOJÃO DA
ECONOMIA; LOJA DO TIOZINHO;

SUPERMERCADO SANTOS;
SUPERMERCADO LILIAN; MAX
COMPUTER; ENTREFARMA; LOJA
DA JANILDA; MARGA STORE;
DROGARIA AMERICANA; LOJA DO
MARCÃO; LOJA DA ELIANA; SOL
NASCENTE MODAS; ÓTICAS BELLA;
AÇAÍ E SORVETERIA DA DITA;
ANGELICA MODAS E ACESSÓRIOS;
EMPÓRIO STORE; DSG FARMA;
DENICE NATURA; TOP CHARME
MODAS; LUCIANA BORBA;
SUPERMERCADO DO GILMAR;
SIRLENE MANICURI; SALÃO NOVO
VISUAL; DARCI NATURA;
MARCEARIA DA SUELI;
SUPERMERCADO DO DOCA; LOJA
DA NEIA; CASA DE CARNE E
MERCEARIA SHINAI; BAR DO NEIR;
SUPERMERCADO STÉFFANY;
PANQUECARIA DO TILICO.

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

TTTTTels: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 171818181818

9-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-2166

9-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-3665

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

 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


