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1º Festival Cultural de Inverno e 13º Encontro de Bandas em Tocos do
Moji emocionam os participantes após dois anos sem as festividades

1º Festival Cultural de Inverno e 13º Encontro de Bandas em Tocos do Moji
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2022

Mês                           Dia
Janeiro                   17 - 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

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

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos MachadoVidros comuns e
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14 de Agosto – Dia dos Pais,
 cuja figura representa

proteção, respeito e amor.
No dia 14 deste mês de agosto, foi

comemorado o Dia dos Pais, cuja figura
representa proteção, respeito e amor.
Eles fazem com que seus filhos possam
ser exemplos para a próxima geração e
as pequenas mudanças que o mundo
precisa.

A data comemorativa iniciou-se nos
Estados Unidos, em 1910. Chegou ao
Brasil, em 1950. Foi proposta pelo Jornal
O Globo e o dia escolhido para a
comemoração foi 16 de agosto, que é
dia de São Joaquim, pai de Nossa
Senhora e avô de Jesus Cristo, nesta
data, seria feriado. Todavia, não se
mostrou vantajosa, pois poderia cair em
dias úteis e atrapalhar o comércio, então,
a festa começou a ser festejada no
segundo domingo do mês, o que segue
até hodiernamente.

Como diz o filósofo Olavo de Carvalho:
“Heróis genuínos fazem-se desde
dentro, na luta da alma pela verdadeira

existência” e ser pai é exatamente assim.
O pai é um herói na vida de seu  filho,
pois ele protege com sua invisível capa
e ensina como resolver aquele problema
gigantesco, apoia o filho em seus
desafios e doa aquele amor infinito.

Desta forma, através do jornal Tribuna
Popular, desejo agradecer a todas as
figuras paternas por sua imensa
responsabilidade em criarem seres
humanos aptos para ajudar o mundo.
Obrigada por serem sumamente
especiais, ensinando o que é  certo ou
errado, sempre alegrando seus filhos,
fazendo cada minuto com vocês valer a
pena. Os senhores são criaturas
imensamente importantes; sem vocês,
nosso mundo não seria o mesmo.
Obrigada por ser o melhor super-herói e
a maior inspiração.

Júlia Toledo

Borda da Mata

Centro Pastoral de Borda da Mata
oferece atendimento psicológico

gratuito todas às sextas-feiras
Desde o mês de julho deste ano, o

Centro Pastoral de Borda da Mata está
sediando um projeto social de
atendimento psicológico gratuito. O
serviço é destinado a pessoas de todas
as idades que necessitam de
atendimento psicológico e não têm
recursos para arcar com o tratamento.

Os atendimentos são realizados às

sextas-feiras, das 14h às 17h, e
acontecem no formato de psicoterapia
breve focal com seis encontros,
podendo haver o retorno para
acompanhamento depois de seis meses.

Para mais informações, triagem e
agendamentos, o contato deve ser feito
com o Centro Pastoral, no telefone (35)
9 9809-7795.

Censo Demográfico IBGE
2022 teve início em todo
o país no dia 1º de agosto

No dia 1° de Agosto, teve início a
coleta do Censo Demográfico IBGE 2022
em todo o país.

O trabalho deles é muito importante
para o planejamento das políticas
públicas federais, estaduais e
municipais.

Responda de maneira clara e coerente.
Quanto mais precisas forem as
informações coletadas, melhor será o

resultado dos serviços públicos.
Receber o recenseador e responder ao

questionário é um ato de cidadania.
Porquê responder ao Censo?
Visando levantar dados amplos e

confiáveis sobre diversos aspectos da
vida dos brasileiros, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) realiza, a cada 10 anos, o censo
demográfico.

“É por meio do Censo 2022 que
saberemos quantos somos, como somos
e de que forma vivemos nas áreas
urbanas e rurais do país”, indica o IBGE.

Conforme o IBGE, os resultados do
levantamento revelam as tendências e
os parâmetros sobre nascimentos,
mortes e migração, indispensáveis para
a elaboração de projeções, estimativas
populacionais e políticas públicas
específicas.

O censo é, também, a única fonte de
referência nacional para o conhecimento
das condições de vida da população em
todos os municípios, com detalhamento
por divisões administrativas de cada
Prefeitura e, ainda, por áreas urbanas e
rurais.

Dois atletas de Borda da Mata participam de corrida
de 17km em Pouso Alegre e conseguem bons resultados
No dia  30 de julho,  os atletas

bordamatenses Rogério Silveira e Fábio
Oliveira estiveram representando a
cidade na PATR Pouso Alegre TRAIL
RUN. Os atletas percorreram os 17 km
das trilhas do Horto Municipal.

Fábio Oliveira ficou em 4º lugar na
categoria de 35 a 44 anos com o tempo
de 1h38m27s,  já Rogério Silveira ficou
em 5º lugar na categoria acima de 45 anos
com o tempo de 1h44m53s.

A Lobo Guará está se preparando para
a 1ª Lobo Guará TRAIL RUN no dia 21
de agosto no Distrito do Sertãozinho em
Borda da Mata.

Borda da Mata ganha um Centro de
Treinamentos Especiais de Karatê

No final de julho, teve a  presença em Borda
da Mata de dois atletas do Karatê vindos de São
Paulo para realizar treinos especiais na cidade
para exame de faixa preta. Os treinos foram
realizados na escola rural de karatê, idealizada e
construída pelo Sensei Li, professor responsável
pelas aulas de karatê que estão sendo
ministradas no Centro Pastoral às quartas e
sextas-feiras, às 19h.

Esse Centro de Treinamentos será a sede
central da Associação AGK, que se mudou para
a cidade de Borda da Mata onde estará realizando
cursos para instrutores e praticantes de todos
os Estados do Brasil.

Bordamatense
participa de

corrida de 42,2
km em São

Paulo

No dia 31 de julho,  o atleta de Borda
da Mata, Jefferson Brandani  esteve
representando a cidade na SP City
Marathon na Cidade de São Paulo. Ele
percorreu os 42,2 km nas ruas da capital
paulista . O atleta Jefferson Brandani
ficou em 888º lugar no geral dentre os
3800 corredores com o tempo de
3h43m05s, fazendo sua estreia na corrida
de longa distância.

1º Torneio de Malha  na Praça de Esportes
de Bom Repouso é realizado com sucesso

No dia 24 de julho, domingo, ocorreu
as fases finais do 1º Torneio de Malha
na Praça de Esportes de Bom Repouso.

A Prefeitura da cidade agradece todos
os participantes e envolvidos na
realização do torneio e parabeniza os
ganhadores: 1º lugar - Zezinho de
Extrema; 2º lugar - Tiao de Bom Repouso;
3º lugar - Joaquim de Monte Verde.

Vencedores do 1º Torneio de Malha  de Bom  Repouso

Agente de relacionamento com o
Poder Público da Cemig se reúne

com Prefeito de Senador José Bento

No final do mês de julho, aconteceu
no Gabinete do Prefeito de Senador
José Bento, Fernando Fernandes uma
reunião Luciana Magalhães de
Oliveira, agente de relacionamento
com o poder público da Cemig. Na
ocasião, eles falaram sobre a

construção da extensão de rede para
fornecimento de energia para a torre
de TV digital e melhorias das redes
rurais. Eles também falaram sobre o
término da construção da rede do poço
tubular e demais assuntos de interesse
da comunidade.
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INCRA lança o Certificado
de Cadastro de Imóveis Rurais
(CCIR), referente ao exercício

de 2022 para consulta ou emissão

O Inst i tuto Nacional  de
Colonização e Reforma Agrária (Incra)
lançou, no mês  de julho, o Certificado
de Cadastro de Imóveis  Rurais
(CCIR), referente ao exercício de 2022,
para consulta ou emissão.

O documento é pré-requisito para
comprovar a inscrição do imóvel rural
no Sistema Nacional de Cadastro
Rural (SNCR) e condição chave para
legalizar em cartório a transferência,
o arrendamento,  a  hipoteca,  o
desmembramento, o remembramento
e a partilha de qualquer imóvel rural.

É fundamental  também para a
concessão de crédito agrícola, pois é
exigido por  bancos e  agentes
financeiros.

A Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) destaca a
obrigatoriedade de obtenção do CCIR
por proprietários, titulares do domínio
útil ou ocupantes a qualquer título de
imóveis rurais. Sem o certificado, os
proprietários não poderão, sob pena
de nulidade, desmembrar, arrendar,
hipotecar, vender ou prometer em
venda imóveis rurais.

Arraiá do Cras movimenta Bom Repouso

No dia 29 de julho, aconteceu na Praça da Igreja do Rosário em Bom Repouso o Arraiá do CRAS. As festividades começaram
a partir das 14h e teve muitas atrações e comidas típicas. Foi uma tarde muita animada, com danças da terceira idade, quadrilha
comunitária e apresentação de Ballet. Muitas pessoas prestigiaram o evento.

Bairro Pintangueiras em Bom Repouso é contemplado
com o calçamento do Programa Rotas do Produtor

Bom Repouso continua firme na realização do maior programa de pavimentação da história do município. No mês de julho
mais uma etapa foi concluída do  Programa Rotas do Produtor. Desta vez, o contemplado foi o bairro Pitangueiras.

Enfermeiros das equipes
de PSF de Bom Repouso
participaram de Curso de
Capacitação Multiprofissional
em AVC em Pouso Alegre

No dia 25 de Julho, os enfermeiros das equipes de PSF de Bom Repouso,
participaram do Curso de Capacitação Multiprofissional em AVC no Hospital das
Clínicas Samuel Libânio em Pouso Alegre.

Atletas do atletismo de Borda da Mata
participam de prova em Santa Rita do Sapucaí

No dia 06 de agosto, os atletas Fábio
Oliveira e Jefferson Brandani estiveram
representando Borda da Mata no 3ª
Desafio One Personal Studio 10K Night
Run na cidade de Santa Rita do Sapucaí.
Os atletas percorreram um percurso de
10 km pelas ruas da cidade. Fábio
Oliveira ficou na 13ª posição com o
tempo de 42 minutos e 11 segundos e
Jefferson Brandani ficou na 14ª posição
com o tempo de 42 minutos e 18
segundos no geral  dentre os 54 atletas
que participaram da prova. Os atletas
também estão em preparação para a Lobo
Guará Ultra Trail que acontecerá dia 21/
08/2022 no Distrito do Sertãozinho em
Borda da Mata.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
EM  BORDA DA MATA:  190 ou (35) 9-9829-1493
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Equipe de Saúde Bucal Municipal de
Borda da Mata realiza ações de Promoção e
Prevenção ao Câncer Bucal no mês de agosto

Durante todo o mês de agosto, a
equipe de Saúde Bucal Municipal de
Borda da Mata está realizando ações de
Promoção e Prevenção ao Câncer Bucal.

Este tipo de câncer, quando
diagnosticado precocemente, tem um
excelente prognóstico; diferentemente
de, quando diagnosticado tardiamente.

Por este motivo, se você apresenta
lesões (feridas) na cavidade oral ou nos

lábios por mais de 15 dias, manchas
esbranquiçadas ou avermelhadas na
língua, céu da boca, gengiva ou
bochecha, nódulos no pescoço ou
rouquidão persistente, procure a
Unidade de Saúde de referência do seu
bairro.

A Equipe de Saúde Bucal está
disponível durante todo o mês de agosto
para realizar avaliação bucal em todas

as Unidades, além de promover as
seguintes ações:

Atendimentos durante os grupos de
Hiperdia e Academia da Saúde e também
houve promoção de saúde bucal no
domingo, dia 07/08, no período da
manhã, no Coreto Municipal.
“Aproveite a oportunidade de cuidar da
sua Saúde Bucal! Previna-se!”, diz o
Secretário de Saúde, Celso do Amaral.

Evento no Coreto da Praça e Equipe de Saúde

Palestra sobre Saúde Bucal

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022.
Lucas José Teodoro de Sousa, Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 28/2022, da Câmara Municipal de Borda da

Mata/MG, torna público que fará realizar, na data de 30/08/2022, às 13h00, licitação na modalidade Pregão
Eletrônico para a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO. Dotação orçamentária
01.01.031.0002.3005.0000.44905200, ficha 03 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 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 ou no https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/
comprasedital/.  A Abertura das propostas e etapa de lances ocorrerá eletronicamente às 13H00min do dia 30/
07/2022 no Portal de Pregão Eletrônico da Câmara Municipal, acessível neste link: https://
bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/. Borda da Mata/MG, 15/08/2022.

Polícia Militar lança a Campanha
Agosto Lilás para o enfrentamento
e prevenção aos crimes que
envolvem a violência doméstica

 e  famil iar  contra  mulheres

A Polícia Militar lançou a Campanha Agosto Lilás com ações a serem realizadas
durante todo o mês de agosto para o enfrentamento e prevenção aos crimes que
envolvem a violência doméstica e familiar contra mulheres.

A Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), assinada no dia 7 de agosto
está completando 16 anos e foi elaborada para amparar as mulheres vítimas de
violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial.

A Campanha tem como objetivo realizar ações para a conscientização, mobilização
da sociedade e instituição de medidas para coibir todas as formas de violência
contra a mulher, além de fomentar as denúncias de práticas ilegais.

Você conhece a ID JOVEM?

A ID Jovem é destinada às pessoas com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes
à família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro
Único do Governo Federal, com informações atualizadas há pelo menos 24
meses. O benefício vale também para não estudantes.

Para incluir ou atualizar seus dados no Cadastro Único do Governo Federal,
procure o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Sebastiana
Marques, na Rua Eduardo Amaral, 525, Centro, de segunda à sexta, das 8h às
12h e das 13h até 15h.

Se ainda não tiver Cadastro Único, tem que levar os documentos pessoais de
todos os componentes da família (originais, pois não é necessário tirar cópias)
e comprovante de endereço (preferencialmente a Conta de Luz). Em caso de
primeiro cadastro, a ID Jovem fica disponível após 45 dias.
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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.

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!!!

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.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 31/2022

Institui o Programa “IPTU Social” e autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município
e demais normas pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:

Art. 1º Esta Lei institui, no âmbito do Município de Borda da Mata, o Programa “IPTU SOCIAL”, com o objetivo de isentar
pessoas que se enquadrem nos requisitos desta Lei do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, para as
pessoas de idade igual ou superior a sessenta anos, desde que:

I - inclua o Programa “IPTU SOCIAL” nas leis orçamentárias, sobretudo, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei Orçamentária Anual, fazendo constar:

a) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita em face dos descontos concedidos;
b) medidas compensatórias suficientes, como redução de despesas ou aumento de receita; e
c) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;
II - aprove a isenção do IPTU mediante a efetiva comprovação da condição de idoso, e este comprove:
a) residir e ter um único imóvel em seu nome ou, se casado, ser o único imóvel do casal;
a) possuir renda familiar igual ou inferior a três salários mínimos.
Parágrafo único. O benefício tributário poderá ser escalonado e gradativo, inclusive mediante desconto tributário, de

acordo com critérios fixados pelo Poder Executivo em regulamento próprio.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará as condições em que serão aceitos os documentos, relativamente à comprovação

dos requisitos do artigo 2º da presente Lei.
Art. 4º O interessado em obter o benefício tributário de que trata esta Lei deve protocolar requerimento devidamente

instruído com as provas de cumprimento das exigências necessárias à sua concessão.
Parágrafo único. Para a obtenção do benefício tributário, o contribuinte não poderá estar em débito para com suas

obrigações tributárias perante o fisco municipal.
Art. 5º O benefício tributário será extinto, em qualquer época, quando:
I - deixar de existir a medida que levou à concessão da isenção;
II - ocorrer inadimplemento no pagamento do valor residual do IPTU, caso exista; ou
III - o beneficiado não fornecer, no prazo regulamentar, as informações necessárias à manutenção do desconto tributário.
Art. 6º O contribuinte que obtiver a isenção prevista nesta Lei receberá selo alusivo ao Programa “IPTU SOCIAL”, a ser

expedido pelo Poder Executivo.
Art. 7º A renovação do benefício tributário deverá ser requerida anualmente, ou noutra periodicidade fixada pelo Poder

Executivo por meio de Decreto.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Borda da Mata/MG, 19 de abril de 2022.

Jorge Pereira Filho

Presidente da Câmara Municipal

Proposição de Lei nº 32/2022
“Altera o nível de vencimento dos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de técnico municipal de

enfermagem e radiologia e dá outras providências”
O Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a

seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os vencimentos base dos técnicos municipais de enfermagem e do técnico em radiologia, adequando

ao Nível VE 007, conforme tabela constante do Anexo II, parte integrante da presente Lei.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 19 de abril de 2022.

Jorge Pereira Filho

Presidente da Câmara Municipal

ANEXO II

Lei do Refis que proporciona renegociação
de dívida com o munícipio de Borda da
Mata tem validade até 06 de dezembro

A Administração municipal de Borda da Mata,
juntamente com a Câmara de Vereadores, informa
que a Lei 2.345/2022, que é Lei do Refis, está vigente.

Essa Lei do REFIS possibilita a renegociação de
algum débito Tributário ou Fiscal que a pessoa
possui com o Município com desconto.

“Através de um trabalho sério e dedicado da
Câmara de Vereadores juntamente com a
Administração, estamos alcançando nossos
objetivos para com nosso Povo. Venha até a
Prefeitura e fique em dia com o FISCO! A Lei possui
vigência até 06/12/2022, então não deixe para depois”,
frisa o Prefeito Afonso Raimundo de Souza.

Residências do Distri to do
Sertãozinho ganharão hidrômetros

A Prefeitura de Borda da Mata, através do Departamento de Obras, está instalando
hidrômetros por todo o Distrito do Sertãozinho, e pede para que os residentes
façam reservas de água em suas caixas d’água.

A água será fechada por setor no período entre 7h30 às 11h e das 12h às 17h.

Curso Profissionalizante de Assistente
Administrativo em Borda da Mata

No final de julho,  teve início o
Curso Profissionalizante de Assistente

Administrativo, promovido pelo
SENAC em parceria com o Cras
Borda da Mata, ministrado pela

Professora Fabiana.



TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULAR66666

1º Festival Cultural de Inverno e 13º Encontro de Bandas em Tocos do
Moji emocionam os participantes após dois anos sem as festividades

Depois de dois anos e meio de
isolamento social,  a retomada das
Festividades em Tocos do Moji foi de
levantar poeira, em cada canto o sorriso
que havia sido ofuscado pela máscara
voltou radiante em cada visitante e
cidadão Tocosmojiense.

A cultura local aflorou em todos os
momentos, a culinária e as exposições
dos artesanatos deram um toque todo
especial ao evento e as apresentações
culturais foram de aplaudir de pé todos
os dias.

No sábado, 30/07,  a professora Lu
Rodrigues da Oficina de Ballet do CRAS,

Zilda Maria da Silva de Tocos do Moji
fez bonito com suas alunas. Logo em
seguida, a já tradicional Orquestra de
Viola Família Raiz emocionou aos
amantes da boa viola caipira com uma
magnífica apresentação. Para encerrar a
noite de sábado a Dupla Adryan e Adriel,
repletos de simpatia, conquistaram o
público com um repertório de clássicos
sertanejos de todos os tempos e nem o
frio congelante atrapalhou a noite de
festa.

O domingo, 31/07, amanheceu com o
sol radiante de inverno e as
apresentações se iniciaram com o

Projeto Corpo e Movimento da
Professora Márcia Rosa, a cada
acrobacia o povo vibrava de emoção,
ao som da música brasileirinho, as
ginastas fizeram lágrimas de alegria rolar
dos olhos da plateia.

O prefeito Nidão e o Vice Prefeito
Gervásio fizeram a abertura oficial do 13º
Encontro de Bandas e assim seguiram
as apresentações das Corporações
Musicais, iniciando pela quase
Centenária Banda da cidade Lira
Tocosmojiense que, comandada pelo
Maestro André, mais uma vez
surpreendeu com seu repertório

inovador. A Velha Guarda da Lira
Tocosmojiense, juntamente com nosso
instrutor e Maestro Raul, abraçou a causa
e encantou com seus dobrados já
conhecidos, no final, o músico Ferrinho,
falecido este ano foi homenageando com
marchinhas de carnaval.

O tempo passava e a plateia permanecia
ali esperando ansiosa por cada
apresentação e novamente a Banda do
Bem da Cidade de Extrema, sempre muito
atenciosa com nossa cidade, fez valer o
convite sendo ovacionada pelo povo.
Nosso Maestro, Raul Barbosa, também
regente e músico da Lira Santa Cecília de

Bueno Brandão, Inconfidentes e Ouro
Fino dividiu as últimas apresentações da
tarde com a pequena, mas afinadíssima,
Lira João Paulo II de Bom Repouso, regida
e comanda pelo Maestro Ronaldo.

E para fechar com Chave de Ouro, o
público foi convidado a dançar e
encerramos o evento ao som das
tradicionais marchinhas de carnaval e ao
brilho do lindo entardecer que pairou
sobre a Praça da Cidade, transmitindo
tranquilidade e paz.

Regiane Aparecida Cruz

Chefe de Divisão de Cultura,

 Esporte, Lazer e Turismo.

Avenida da entrada da cidade de Tocos do Moji ganha poda nas árvores para melhorar visibilidade

A cidade de Tocos do Moji, além de acolhedora por suas belezas naturais, é muito bem cuidada no perímetro urbano, o que a torna mais atraente ainda para receber os visitantes e fazer com que a população viva
em um lugar agradável. Agora, por último, para atender a reivindicações da população, a Prefeitura realizou a poda das Árvores da Avenida Joaquim Mariano da Silva, na entrada da cidade,  melhorando a visibilidade
para os motoristas e trânsito local, e deixando a cidade mais bonita ainda. “Para que todos se sintam em casa, quando nos visitam”, diz o responsável pelo Departamento de Turismo, Regiane Cruz.

Promoção e Avaliação de Saúde Bucal são realizadas na Escola
Municipal Manoel Rodrigues Machado em Tocos do Moji

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação. Uma das ações trabalhadas é a Promoção e Avaliação de Saúde Bucal e no dia 05 de agosto foi dia de
desenvolver ação na Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado, em Tocos do Moji. “Agradecemos a dentista Dra. Thalita Pádua e a THD Maria do Carmo pela assistência prestada aos alunos, realizando o
exame clínico e ofertando escovas a todos”, diz o Diretor do Departamento Municipal de Educação, Ernane.

Atletas da academia Djiou Chuab Tao
 Kung Fu Shaolin de Borda da Mata

fazem apresentação em Senador Amaral
No dia 07 de agosto, os atletas da academia Djiou Chuab Tao Kung Fu Shaolin com a orientação do mestre Bene,

estiveram na cidade de Senador Amaral para uma apresentação sócia esportiva a convite da Prefeitura de Senador
Amaral. Os atletas bordamatenses estiveram apresentando a modalidade esportiva e representando o Município.
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Assistência Social e  CRAS, em
parceria com a Prefeitura de Borda
da Mata realizam palestras em
conscientização pelo fim da
v i o l ê n c i a  c o n t r a  a  m u l h e r

Agosto é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher.
A Assistência Social e o CRAS, em parceria com a Prefeitura de Borda da Mata

realizará palestras de conscientização durante o período na cidade e por isso é
denominado de Agosto Lilás.

As palestras já realizadas foram: 09/08 - Sertãozinho – 10h - Salão da Igreja; 10/08
- Cervo – 10h – Barracão; 11/08 - Santa Cruz – 10h - E.M Antônio M. da Silva e
ainda haverá no dia 22/08 - Centro – 18h - E.M Benedita Braga Cobra.

Os responsáveis agradecem a participação de todos e convidam para a última na
Escola Benedita Braga e alertam: “Qualquer problema, disque 180 - Central de
Atendimento à Mulher.”

Ruas do Bairro Santa Rita e Rua Pe. José Oriolo do centro em
Borda da Mata ganham drenagem e preparação para pavimentação

A Prefeitura de Borda da Mata, através
da Secretaria de Obras, deu início às
obras de drenagem e preparação para a
pavimentação de ruas do Bairro Santa
Rita, região próxima do Estádio
Municipal, que são as Ruas Augusta
Brandão (que liga a Rua Raul Cobra) e a
Rua José Modesto.

Já também no perímetro urbano, do
outro da cidade,  no centro,  a Rua que

está passando por melhorias é a Pe. José
Oriolo, em que a Secretaria de Obras, está
fazendo a drenagem para posteriormente
fazer a pavimentação asfáltica. Embora
a rua já tivesse calçamento, o problema
que afligia os moradores locais era
evasão de água das chuvas que escoava
para a Avenida João Olivo Megale,
causando inúmeros transtornos e agora
com a drenagem, isso não deverá mais

acontecer.
Além dessas importantes obras,

esperadas não só pelos moradores
próximos, mas por toda a população, já
que vão beneficiar praticamente a cidade
toda, a Secretaria de Obras, vem
constantemente trabalhando em
diversas localidades, como a conclusão
recentemente de reparos e
cascalhamento de trechos da estrada do

Bairro Serrinha.
Além do bairro Serrinha, também a

estrada do Bairro Contendas tem
recebido melhorias como patrolamento
e cascalhamento.

 “A administração tem realizado
intenso trabalho de revitalização nas
estradas rurais em todo município e na
cidade, fazendo o possível também para
melhorar as ruas com limpezas, drenagem

e pavimentação para melhorar o tráfego
e a qualidade de vida de seus moradores
“, afirma a Secretária de Obras, Rita e
acrescenta “quanto a limpeza peço a
colaboração das pessoas para que não
descarte lixo em locais impróprios e a
população quando ver essas atitudes,
favor nos comunicar para que possamos
tomar as providências para que isso não
torne a acontecer”.

Bairro Santa Rita

Rua Pe. José Oriolo

Bairro Serrinha
Bairro Contendas

Colabore com a
limpeza da cidade.
Não jogue lixo em
terrenos baldios.

Equipe de Saúde de Borda da Mata comemora o Dia Nacional da Saúde em Praça Pública

No dia 05 de agosto, a equipe de Saúde de Borda da Mata comemorou o Dia Nacional da Saúde em Praça Pública.
O evento aconteceu na Praça Nossa Senhora do Carmo, no período da manhã e da tarde, onde toda a população que

passasse por lá tinha acesso a teste de Covid-19, aferição de pressão arterial, vacinação contra Covid-19 para população
elegível e orientações sobre Saúde Bucal e Prevenção da Dengue.

Desta forma, a equipe abordou diversos temas relacionados à promoção da saúde e prevenção de doenças e colocou-se à
disposição dos bordamatenses em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sextas-feiras, das 07 às 16h.

Segundo o Secretário de Saúde, Celso Amaral, esse tipo de evento se faz necessário para estimular a população a preocupar-
se com sua saúde; quando realizado em praça pública, a multifuncionalidade da praça funciona como algo positivo no
cotidiano das pessoas, uma vez que o evento chama a atenção para eventuais problemas de saúde que possam passar
despercebidos pela população.
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Borda da Mata - MG
   Abertura  de firma, Previdência Social,
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pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Secretaria de Educação de Borda da Mata adquire 645
Chromebooks  e 18 carrinhos de recarga para as Escolas Municipais

O rápido avanço da tecnologia tem
exigido rever muitos processos,
principalmente nas escolas, visto que
as crianças estão conectadas desde
cedo. Para acompanhar os avanços
tecnológicos e enxergar neles os

benefícios que podem proporcionar no
processo de ensino-aprendizagem, a
Prefeitura de Borda da Mata, por meio
da Secretaria Municipal de Educação,
adquiriu 645 Chromebooks  e 18
carrinhos de recarga, armazenamento

e transporte,  para as  escolas da rede
municipal. A ferramenta auxiliará o
trabalho dos docentes e contribuirá
para que se desenvolva nos alunos as
competências digitais previstas na
BNCC –Base Nacional Comum

Curricular.
Um alto investimento realizado em

prol de uma educação de qualidade
para as crianças!

O que são os  Chromebooks?
São laptops apropriados para a

educação, pois possuem bateria com
maior autonomia, resistência a
impactos e atendem aos comandos de
forma mais rápida. Além disso, os
equipamentos contam com total
resistência aos vírus.

Devido às obras nas Ruas Cândido Lamy e Padre José Oriolo, em Borda da
Mata, está liberado para trânsito de mão dupla o trecho, em frente ao Colégio

Nossa Senhora do Carmo, da Rua Francisco Álvaro Sobreiro.

Éguas de propriedade de bordamatense são destaques na 39ª Exposição Nacional do
Cavalo Mangalarga Marchador em Belo Horizonte conseguindo premiações nacionais

Entre os dias 15 a 30 de julho, foi
realizada em  Belo Horizonte, a 39ª
Exposição Nacional do Cavalo
Mangalarga Marchador. E mais uma
vez, a Fazenda Cachoeira da Mata, com
sede em Borda da Mata, de propriedade
do bordamatense Luiz Antônio Costa
Júnior, foi destaque, obtendo duas

premiações Nacionais, com duas de
suas éguas, sendo elas: “Jarra Raiz
Forte”, Reservada Campeã Nacional
Égua Adulta Maior de Marcha Picada
(Égua em sociedade entre a Fazenda
Cachoeira da Mata e a Fazenda Morro
Alto de Inconfidentes) e “Catrina do
Ipeca”, Reservada Campeã Nacional de

Marcha Égua Sênior de Marcha Picada
(Égua em sociedade com o Haras
Federal, de Itaberaba-Bahia).

Luiz Antônio se diz estar muito feliz
com os resultados e agradece os

apresentadores, pelo belo trabalho.
“Nós estamos orgulhosos com o
nosso trabalho e levando o nome de
nossa cidade, com premiações
nacionais, é motivo de muita alegria

para todos nós que participamos de
eventos importantes como este”,
ressalta o proprietário das éguas
vencedoras, Luiz Antônio da Costa
Júnior.

Jarra Raiz
Forte

Catrina do Ipeca

Luizão e Luiz Jr. montando
na Catrina do Ipeca

Luiz Jr. e sua esposa
Aline Costa


