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Afonso de Borda da Mata, Edmilson de Bom Repouso, Nidão de Tocos do Moji e
Fernando de Senador José Bento são empossados prefeitos para o mandato 2021/2024
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Ministério da Saúde diz que
Coronavac será distribuída a todo o país

Secretaria de Saúde de Borda da Mata intensifica
fiscalização em relação aos cumprimentos

das normas de prevenção à Covid 19
No dia 08 de janeiro, a secretaria de saúde de Borda da

Mata, divulgou um vídeo nas redes sociais, alertando a
população que  já estaria intensificando a fiscalização em
relação a Covid 19 desde aquele dia. À partir dessa data,
devido ao aumento expressivo no número de casos e
pessoas com suspeitas de contaminação com novo corona
vírus graças às festividades de fim de ano e ao enorme
volume de visitantes de outras cidades,  a Secretaria pede
a população que não deixe de seguir as normas de
prevenção (lavar as mãos, uso de máscaras, evitar
aglomerações) são apenas algumas das maneiras de
proteger a você e sua família.

É bom lembrar que a Pandemia não acabou e a vacina
está muito próxima. Por isso, a importância de tomar todos
esses cuidados para salvar vidas. Cuidando de você, você
estará cuidando do próximo. Saia de casa, só o necessário,
quando se diz o necessário é para trabalhar e fazer  compras
essenciais. Reflita sobre essa imagem ao lado, enquanto
uns acham um tédio ficar em casa, os hospitalizados estão
pedindo a misericórdia de Deus para voltar para casa.

Tocos do Moji completa 25
anos e homenageia ex-prefeito
de Borda da Mata, Carlinhos

Cobra, responsável pela
implantação do município ao

lado da Comissão de Emancipação

Ex-prefeito de Borda da Mata Luiz Carlos Cobra
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CISAMESP elege o novo conselho
diretor para o mandato 2021/2022

e Prefeito de Bom Repouso,
Edmilson Andrade é eleito o
vice-presidente da entidade

Edmilson Andrade, Rafael Simões e José Carlos
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Tocos do Moji adquire no final do ano seis veículos
para o Município no valor de quase 900 mil reais,
sendo mais da metade desse valor com recursos próprios

Secretaria de Saúde de Senador José
Bento consegue mais três carros no

valor de quase 200 reais

Novos veículos de Tocos do Moji
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O Ministério da Saúde anunciou no
dia 09 de janeiro que a vacinação contra
a covid-19 ocorrerá de forma simultânea
em todo o país, com distribuição
proporcional de doses entre os estados.

A pasta fechou um acordo com o
Instituto Butantan para que todas as
doses produzidas no Brasil sejam
compradas com exclusividade pelo
governo federal e distribuídas
simultaneamente aos entes federativos
por meio do Sistema Único de Saúde
(SUS).

Ligado ao governo de São Paulo, o
Butantan desenvolve a Coronavac, em
parceria com a chinesa Sinovac.
Segundo o ministério, as doses
produzidas pelo instituto serão
incorporadas ao plano nacional de
vacinação promovido pelo governo
federal.

“Representantes do Ministério da
Saúde e do Instituto Butantan acertaram
que a totalidade das vacinas produzidas
pelo laboratório paulista serão
adquiridas pelo Governo Federal e
incorporadas ao Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra
a Covid-19”, afirmou a pasta.

“Assim, brasileiros de todo o país

receberão a vacina simultaneamente,
dentro da logística integrada e tripartite,
feita pelo Ministério da Saúde e as
Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde.” A distribuição será feita em
quantidade proporcional à população de
cada estado.

O anúncio ocorre dois dias depois de
o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
ter informado que o governo federal
assinou contrato com o Butantan para
a aquisição de 100 milhões de doses da
Coronavac, das quais 46 milhões devem
ser entregues até abril.

Fonte:DW.com
Obs.: Mas isso, não impede que os

municípios procurem o Butantan. Até o
fechamento desta edição, 184 municípios
de 16 Estados e 10 associações  já tinham
procurado diretamente a direção do
Instituto Butantan para pedir a vacina.
São municípios de fora do estado de São
Paulo que querem contar com um “plano
B”, caso o plano de vacinação do
Ministério da Saúde não avance, mas o
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
afirmou, no entanto, que a integralidade
da produção de imunizantes do
Butantan será direcionada ao Plano
Nacional de Imunização. 
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Morre ex-deputado estadual
Leonardo Moreira em Juiz

de Fora no mês de dezembro
Ele foi um dos Deputados Estaduais que mais ajudou
Borda da Mata. O ex-prefeito Edmundo chegou até a

pedir que desse a ele o Título de Cidadão Bordamatense.

Leonardo Moreira morreu aos 46 anos
no mês de dezembro e ficou  internado
43 dias, no Hospital Monte Sinai, em Juiz
de Fora, onde se submeteu a uma
cirurgia de apêndice após infecção.  De
acordo com o atestado de óbito, a causa
mortis foi um infarto fulminante.

O ex-deputado e
empresário deixou
esposa e três
filhos -  um de 20
anos e duas, de 19
e 18 anos-, além de
um irmão.

O corpo do ex-
deputado estadual
e empresário
Leonardo Moreira
foi velado  na
Igreja de Santa
Bárbara, em Carlos
Alves, na Zona da
Mata.

Natural de Juiz de Fora, Leonardo foi
deputado na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais até 2015, por três
mandatos.

No primeiro mandato, foi designado
ouvidor adjunto entre 2003 e 2004 e
ocupou a vice-liderança do governo. Foi
vice-presidente da Comissão de
Segurança Pública entre 2005 e 2007 e
membro efetivo da Comissão de
Constituição e Justiça até 2005.

Ele também era empresário e produtor
rural e formou-se bacharel em Direito.

O ex-prefeito Edmundo Silva Júnior,
quando prefeito até solicitou que
Leonardo Moreira recebesse o Título de
Cidadão Bordamatense e justificou seu
pedido: “Nossa cidade não estaria
recebendo essa grande transformação,
que são obras por todos os lados,
recuperação de ruas com calçamentos
em praticamente todos os bairros
urbanos e distritos, totalizando mais de

100 ruas,  compra de máquinas, como
Patrol, Retroescadeira, Ambulância,
veículos, entre tantas outras coisas,
enfim, nossa população deve muito a
esse  Deputado. Posso dizer, sem sombra
de dúvidas, que é o Deputado Estadual
que mais ajudou Borda da Mata em toda

sua história.
Depois de tudo
isso, não tem
palavras para
agradecer esse
parceiro que ama
essa terra como
nós, por isso ele
nos trata com
tanta dedicação,
esforço e carinho.
Essa homenagem é
mais do que justa
para ele que já fez
e irá fazer muito
mais por Borda da

Mata”, agradecia o então prefeito
Edmundo no seu pedido e acrescentou
“esperamos que esta cidadania
bordamatense possa retribuir ao menos
um pouco do nosso reconhecimento por
esse trabalho incomparável que você tem
feito por nosso município. Obrigado de
coração”. Mas, esse ano, em que o
Edmundo pediu, como todo ano ocorria,
não houve essas homenagens e o
Deputado não chegou a receber essa
honraria, mas para Edmundo, Leonardo
Moreira, é mais do que bordamatense
pelos serviços prestados ao município.

Edmundo, no dia da morte do
Deputado e seu amigo, publicou em suas
redes sociais lamentando o fato, dizendo
que era um dia triste para Borda da Mata.
No site do Tribuna Popular –
www.tribunabm.com,br – se você digitar
“Leonardo Moreira”, lá aparece
inúmeras matérias falando o que esse
Deputado fez por Bor

Tocos do Moji completa 25 anos e homenageia
ex-prefeito de Borda da Mata, Carlinhos Cobra,

responsável pela implantação do município
ao lado da Comissão de Emancipação

No dia 29 de dezembro, a Câmara
Municipal de Tocos do Moji concedeu
um Diploma de Honra ao Mérito ao ex-
prefeito de Borda da Mata, Carlinhos
Cobra que foi o responsável pela
assinatura de emancipação. Como
sendo o prefeito da cidade-mãe, sua
assinatura era fundamental na época,
para que todo o trabalho feito pela
Comissão de Emancipação de Tocos do
Moji, que reconhecidamente havia sido
um excelente trabalho, sob a liderança
do então hoje, ex-prefeito de Tocos do
Moji, Toninho Rodrigues, tanto que
durante esses 25 anos de cidade, em 16
anos Toninho Rodrigues, esteve a
frente da administração municipal, o

qual levou Tocos do Moji a ser esse
município que é exemplo de
administração pública, não só em
Minas, mas no Brasil e até fora do país.

Carlinhos Cobra diz que já naquela
época, conhecia Toninho Rodrigues e
os membros da Comissão de
Emancipação e tinha certeza que a sua
concordância em emancipar só traria
benefícios para a população local.
“Prova disso, é o avanço que Tocos do
Moji deu em qualidade de vida a sua
população, como ex-prefeito  e
conhecedor de administração pública,
tenho absoluta certeza que Borda da
Mata jamais conseguiria fazer por
aquela maravilhosa população, o que

Toninho Rodrigues e seus
companheiros políticos fizeram e ainda
fazem para eles. Recebo essa
homenagem com muita gratidão à
Câmara de Vereadores, ao prefeito
Toninho Rodrigues e digo, que estou
imensamente feliz, tanto pela
lembrança, como pelas conquistas que
Tocos do Moji conseguiu. Muito
obrigado e parabéns a toda população
de Tocos do Moji”, conclui o ex-
prefeito Carlinhos Cobra.

No dia da homenagem, esteve
representando Carlinhos Cobra, sua
filha Izabel Cobra, seu genro, Celso do
Amaral e o Advogado Jean Carlos
Carvalho Santucci.

Homenagem a Carlinhos Cobra na Câmara Municipal de Tocos do Moji

Secretaria de Saúde de Senador José Bento é reformada e já no início do
ano recebe uma Ambulância de 197 mil reais e um ônibus de 274 mil reais

No dia 30 de dezembro, o  Secretário
de Saúde Natan Souza junto do Prefeito
Fernando Fernandes inauguraram a nova
Sede da Secretaria de Saúde de Senador
José Bento.

A nova sede conta com as novas
instalações auxiliando no planejamento
e facilitando  o atendimento aos
munícipes, oferecendo um serviço de
melhor qualidade em menor tempo.

“A reforma da Secretaria se fez
necessária para poder dar aos usuários
e aos Funcionários um lugar adequado,
confortável e humano para os
atendimentos,” ressaltou o Secretário
Natan Souza.

“Agradecemos a toda População pelo
ano vividos juntos e que 2021 seja um
ano de muita Paz e Saúde para todos
nós . Também queremos reafirmar nosso
compromisso com a População e teremos
muitas novidades para 2021. Duas delas
já estão em pautas para o começo do
Ano de 2021”, diz Natan.

Com empenho do Secretário de Saúde
Natan Souza e do Prefeito Fernando
Fernandes  já foram adquiridos por Atas
de Governo 02 veículos para a Secretaria
de Saúde que serão de grande utilidade
dos nossos munícipes.

Uma Ambulância Grande tipo A,
Prevista para Chegar até dia 15 de janeiro
de 2021 no valor de 197 mil reais. Veículo
para transporte de pacientes na
necessidade de Urgência.

Um Micro ónibus com capacidade de
27 lugares com ar condicionado e Tv no
valor de 274 mil reais. Previsto para
chegar o dia 15 de Fevereiro de 2021,
para transportar os pacientes na linha
Cisamesp e Hospital.

Todos esses veículos já estão
adquiridos e só estão aguardando as
concessionárias entregarem nas datas
previstas acima.

“Não foi um ano fácil, mais juntos
todos vencemos e que 2021 seja melhor”
é o que desejamos a todos.

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
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Prefeito Edmilson Andrade toma posse para o seu terceiro mandato em Bom Repouso
No dia 01 de Janeiro, às 11h, no Clube Literário e Recreativo de Bom Repouso, sob a presidência do Sr. Paulo Roberto de Almeida (Paulete Blue), assumiram seus compromissos

e tomaram posse os Vereadores:  Ademir Francisco Santos,  Antônio Adilson da Silva,  Geraldo Galvão da Silva,  Izabel  Crist ina Domingues Moraes,  João Batista  Crispim, João
Batista da Silva,  Marcelino Pereira Simões,  Paulo Roberto de Almeida,  Rodrigo Delalana Gonçalves,  o Vice-Prefeito,  Hélio José de Andrade e o Prefeito,  Edmilson Andrade.

A Sessão Solene de Posse foi  aberta ao público e contou com a presença de várias pessoas,  seguindo os protocolos de segurança da Covid 19.
Após o início da Sessão,  os Vereadores assumiram seu compromisso legal .  Depois,  o Vice-Prefei to e  o

Prefeito fizeram seus juramentos.
Após estarem empossados em seus cargos,  para o mandato quatr ienal  2021-2024,  o Ex-Prefei to Messias

Cr i sp im  Brandão  f ez  u so  da  pa l av ra .  Também fez  u so  da
pa lavra  o  Exmo.  Sr.  P re fe i to  Edmi l son  Andrade ,  que  d i r ig iu
p a l a v r a s  d e  a g r a d e c i m e n t o  a  t o d o s  e  f a l o u  d e  s e u
compromisso  com o  povo  de  Bom Repouso .

Logo  em segu ida  a  e sposa  do  Ex-Pre fe i to  Mess ia s ,  S ra .
Mar ia  I l i zabe te ,  f ez  um s inge la  homenagem às  esposas  do
Vice-Prefeito Sra.  Maura Maria Brandao e à esposa do Prefeito
Sra .  Rena ta  Aparec ida  Gonça lves  S i lva  Andrade .

A Sra.  Renata  também prestou uma homenagem à Sra.  Maria
Ilizabete.

A Cer imônia  fo i  conduz ida  pe lo  Sr.  R ica rdo  Brandão  e  as
Atas  de  Ins ta lação  da  Câmara  Munic ipa l  e  Posse  do  Pre fe i to
e  Vi c e - P r e f e i t o ,  f o r a m  f e i t a s  p e l o  S r.  A r t u r  T h a l e s  J o s é
Brandão,  que  após  f inal izá- las ,  fez  a  le i tura  e  ass im encerrou
a  Sessão .

Solenidade,

famílias,

assinatura dos

Termos de Posse

e Edmilson com o

ex-prefeito

Messias

CISAMESP elege o novo conselho
diretor para o mandato 2021/2022

e Prefeito de Bom Repouso,
Edmilson Andrade é eleito o
vice-presidente da entidade

O Consórcio Intermunicipal de Saúde
dos Municípios da Microrregião do
Médio Sapucaí (CISAMESP) realizou no
dia 17 de dezembro, a reunião ordinária
e eleição para compor o novo conselho
diretor, que assume o mandato 2021/
2022.

O encontro reuniu prefeitos e
lideranças dos 32 municípios
conveniados ao CISAMESP. Por
unanimidade foram eleitos presidente do
CISAMESP, o prefeito de Pouso Alegre,
Rafael Simões; vice-presidente, o
prefeito de Bom Repouso, Edmilson

Andrade e secretário executivo José
Carlos de Oliveira.

O CISAMESP promove,  para uma
população estimada em 620 mil
habitantes,

consultas e exames de média
complexidade, além de transporte em
saúde seguro e gratuito para todos os
usuários dos municípios consorciados.

A missão do CISAMESP é
proporcionar um atendimento eficaz e de
qualidade para a população consorciada
em parceria com as secretarias
municipais de saúde.

Festival do Morango de Bom Repouso 2020
premia os participantes do Show de Prêmios
e escolhe o melhor Morango do aMunicípio

No dia 12 de dezembro, foi entregue a premiação do Festival
do Morango em Bom Repouso. Seguindo todos os protocolos
de segurança devido ao Covid, a entrega foi no Ginásio
Poliesportivo.

Confira os resultados do show de prêmios e da premiação
do melhor morango

Show de prêmios:
Geladeira - Alessandro José Moreira;  TV 42 - Janilton

Godoy; Tanquinho elétrico 10 kg - José Ary Ribeiro; Forno
elétrico- Josimar Aparecido da Silva; Microondas - César
Henrique da Silva; Microondas- Rawam Lucas Pereira
Campos; Lavadora de alta pressão - Eduardo Henrique de
Brito; Fritadeira Air Flayr - Nilton Omar Domingues.

Na sequência os 12 ganhadores de uma Cesta de Natal:
Benedito Aparecido Nogueira; Diego Oliveira Silva; Gustavo
Cézar; Evandro Carlos de Almeida; Marcelo Brandao; Gilmar
Gabriel da Silva; Nilton Omar Domingues; Benedito do Carmo
Almeida; Alailson Domingues; Nivano Moreira Morais; Maria
aparecida Pereira Silva; José Ary Ribeiro

Melhor Morango:
1º lugar - Rubens Máximo da Costa;
2º lugar- Alisson Silva;
3º lugar - Ramon Máximo da Costa.
“Agradecemos aos nossos patrocinadores, a todos que de

alguma forma nos ajudaram e desejamos os parabéns aos
premiados,” dizem os organizadores.

Este evento teve a realização do Departamento de
Agricultura; Departamento de Turismo e da Prefeitura
Municipal de Bom Repouso.

Departamento de Turismo, Esporte, Lazer e
Cultura de Bom Repouso premia as casas mais
enfeitadas no Natal Iluminado da cidade

No dia 02 de janeiro, o Departamento de Turismo, Esporte,
Lazer e Cultura de Bom Repouso realizou a entrega da
premiação do Natal Iluminado na cidade quando as casas
mais enfeitadas recebem prêmios depois de serem analisadas
por uma comissão julgadora. De acordo com a responsável
pelo Departamento, Talita Bertolacini,  cada uma com seu
encanto e magia do Natal e ressalta: “Gostaria de agradecer
vocês por deixarem nossa cidade ainda mais linda e aos
nossos patrocinadores : Material de Construção Teodoro e
Auto Escola Educativa. Que Deus nos abençoe com muita
saúde nesse ano que se inicia. A vida é feita de momentos e
vocês proporcionaram momentos de admiração e reflexão em
nossa população sobre o espírito natalino. Os ganhadores
foram: Adriana Pereira; Cláudia; Welington e Andréia;
Wanderlei. Muito obrigado a todos!”.

Departamento de Cultura de Bom
Repouso restaura Instrumentos
Musicais da Lyra João Paulo II

O Departamento de
Cultura de Bom Repouso,
dentro do Projeto
Patrimônio Cultural 2020
fez a restauração dos
instrumentos musicais da
Lyra João Paulo II.

Os primeiros
instrumentos que foram
adquiridos para a criação
da banda nos anos de
1930.

Foram restaurados e
entregues para a Escola
da Lyra João Paulo II todos
os instrumentos em
perfeito funcionamento. A
responsável pelo
Departamento de Cultura,
Talita Bertolacini agradece
a Lira João Paulo II e
aguarda ansiosa as
próximas apresentações
assim que as coisas
começarem  a voltar ao
normal.

Instrumentos Musicais da Lyra

João Paulo II restaurados
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Bairro Paredes em Tocos do Moji elege pela primeira
vez na história um Vereador residente no local
O bairro Paredes, município de Tocos do Moji, sempre teve pessoas

que participam da política, desde o tempo em que pertencia a Borda
da Mata. Outras pessoas já tentaram ocupar uma cadeira no
Legislativo, tanto para Borda da Mata, quanto para Tocos do Moji,
nestes seus 25 anos de existência, mas até a eleição de 2020, ninguém
tinha obtido sucesso nas urnas. Mas desta vez foi diferente, pela
primeira vez na história o bairro terá um representante na Câmara
Municipal de Tocos do Moji.

O eleito é Izael Bento de Souza, mais conhecido como Nem dos
Paredes. Ele é filho de Antonio Bento de Sousa, conhecido por Nico
Bento e de Daura Maria de Sousa. Casado, pai de duas filhas e um
filho, ele é produtor rural e tem uma vida bastante atuante na
comunidade, principalmente, na parte esportiva. Grande incentivador
do esporte, organizou, antes da pandemia,  muitos campeonatos
locais e regionais no bairro que o agitava aos finais de semana.
Seus campeonatos, na final, sempre fazia um churrasco de
confraternização.

Nem diz que sempre foi convidado para participar, mas achava
que não era o momento e desta vez aceitou o convite e obteve êxito sendo eleito com 150 votos, um percentual bom, pela
quantidade de votos no bairro e nas adjacências. “Quero agradecer aqui cada voto recebido e espero não decepcioná-los e
contem comigo, que vou procurar fazer o meu papel de Vereador, como sempre faço na minha vida, com dedicação, esforço e
lealdade. Muito obrigado a todos”, finaliza Nem dos Paredes.

Prefeito de Tocos do Moji Givanildo é eleito o novo
Presidente do CIMMES – Consórcio de Municípios

No dia 12 de dezembro, foi realizada em
Pouso Alegre a primeira reunião onde o
Prefeito já eleito na época e agora já
empossado, Givanildo José da Silva, pode
participar representando o município de
Tocos do Moji.

Na Câmara Municipal de Pouso Alegre,
reuniram-se Prefeitos e representantes
dos Municípios conveniados ao
Consórcio da AMESP e CIMMES,
mandato 2021 e 2022. O prefeito foi
escolhido como Presidente do CIMMES
e Conselheiro Fiscal da Diretoria da
AMESP.

“Agradeço, imensamente, ao Prefeito
de Bueno Brandão, Silvio Antônio Félix,
que era o Presidente da AMESP pelo
ótimo trabalho apresentado, ao ex-
prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues que era o Presidente do
CIMMES, o qual é muito admirado e

respeitado pelo excelente trabalho
prestado e dedicação ao longo dos seus
mandatos. Agradeço também ao Corpo
Técnico da AMESP e CIMMES,
senhores: Moacir Franco, Diretor
Executivo; José Vítor da Rosa Júnior,
Engenheiro Eletricista/Telecom; Wagner
do Couto, Coordenador Administrativo;
Roque José dos Santos, Contador; Lúcia
Helena de Abreu Pereira, Auxiliar de
Serviços Gerais; Dr. José Otávio Ferreira
do Amaral, Assessor Jurídico e afirmo o
compromisso de representar o Consórcio
de maneira efetiva, fortalecendo-o cada
vez mais, o qual nos auxiliará muito para
uma excelente administração”, diz o novo
Presidente do CIMMES.

Veja como ficou como composta as
novas Diretorias:

Diretoria eleita da AMESP:
Presidente: Ronaldo Laurindo Bueno,

Prefeito de São Sebastião da Bela Vista;
Vice-presidente: Rodrigo Alves de
Oliveira, Prefeito de Camanducaia;
Secretaria da Diretoria: Rosangela M.
Dantas, Prefeita de Inconfidentes.

Conselho Fiscal:
Givanildo José da Silva, Prefeito de

Tocos do Moji; José Nelson Martins,
Prefeito de Turvolândia; Dirceu D’Angelo
Faria, Prefeito de Cachoeira de Minas.

Suplente do Conselho Fiscal:
Denílson Lopes da Silveira, Prefeito de

Senador Amaral.
Diretoria Eleita do CIMMES:
Presidente: Givanildo José da Silva,

Prefeito de Tocos do Moji; Vice-
presidente: Everton Ferreira de Assis,
Prefeito de Paraisópolis; Tesoureiro:
Moisés Ferreira Váz, Prefeito de
Congonhal; Secretário: Gabriel Tiago
Vilas Boas; Prefeito de Natércia.

Formatura Proerd em Borda da Mata,
Bueno Brandão e Munhoz

No dia 17 de Dezembro, às 18h, a PM de Borda da Mata por meio do instrutor do
Proerd Cb Moreira realizou a formatura de 502 alunos dos quintos anos de Borda da
Mata, Bueno Brandão e Munhoz por meio de uma formatura a nível estadual na
qual contou com a presença do alto escalão da PMMG e do Exmo. Sr. Vice Governador
do estado. O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) consiste
num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família.
Possibilita à escola complementar seu projeto pedagógico pelo desenvolvimento
da cidadania, segundo o que prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) em seu artigo 2º, in verbis: “A educação, dever da família e do
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Para concretizar o projeto
PROERD em Casa foi de suma importância o apoio das Secretarias Municipais,
além do apoio logístico, realizaram premiações com as melhores redações.

PM prende homem de 32 anos por
uso e consumo de drogas no Bairro

Nossa Senhora Aparecida

No dia 23 de Dezembro, por volta das 02h35, no bairro Nossa Senhora Aparecida,
a PM de Borda da Mata prendeu um homem de 32 anos natural de Senador José
Bento por  Parte superior do formulário

umpreuso e consumo de drogas. A prisão foi decorrente de operação “batida
policial” e o veículo do cidadão tomou repentinamente o rumo contrário, tentando
despistar os militares, de imediato a equipe iniciou o acompanhamento do veículo,
o qual foi devidamente abordado sendo procedida busca pessoal no condutor e no
interior do veículo. No interior do carro foi encontrada, embrulhada em papel, uma
bucha de maconha e diante o fato foi dada oportunidade para que o condutor
fizesse o teste de etilômetro, o qual se recusou. O autor recebeu voz de prisão em
flagrante por uso e consumo de drogas, o qual foi conduzido ao quartel PM para
lavratura da ocorrência e foram feitas duas autuações de trânsito referentes às
infrações.

Homem ameaça de morte ex-esposa
no Centro de Borda da Mata

No dia 24 de Dezembro,  por volta das 20h30, no Centro, a PM de Borda da Mata
Parte superior do formulário

foi acionada pela vítima a qual relatou que foi ameaçada pelo marido. O motivo
das ameaças foi devido a separação que teria acontecido há 20 dias, por este
motivo o autor estava dizendo que se a vítima separar dele, ela não teria paz na
vida, que irá matá-la. Não obstante o autor cometeu vias de fato com alguns familiares
e que iria destruir o portão da casa da mãe da vítima, diante dos fatos no local o
autor estava agressivo e de acordo com relatos da vítima, foi dado voz de prisão em
flagrante delito ao autor e ele foi conduzido até a delegacia de plantão em Pouso
Alegre para demais providências policiaisParte inferior do formulário

.

 Veículo é apreendido por licenciamento
atrasado em Borda da Mata

No dia 24 de Dezembro, por volta das 20h30, no Centro, a PM de Borda da Mata
Parte superior do formulário

durante operação blitz em decorrência da operação natalina os militares abordaram
um veículo que transitava de modo suspeito, sendo abordado e constatado que os
documentos estavam com o licenciamento atrasado e foi removido ao pátio
credenciado e foram realizadas três autuações de trânsito

Abordagem policial próximo ao
Cemitério em Borda da Mata

No dia 27 de Dezembro, por volta das 19h30, a PM durante operação policial,
realizou duas abordagens a 3 pessoas suspeitas no Centro, próximo ao cemitério
municipal, ambos já são conhecidos do meio policial e foram submetidos a busca
pessoal para averiguar se estavam portando drogas ilícitas ou produto de crime,
sendo que naquele momento não foi encontrado nada em desfavor dos abordados.
Ambos foram orientados e liberados, pouco tempo antes recebemos diversas
denúncias acerca destas pessoas.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR EM BORDA DA
MATA:190 ou (35) 99829-1493
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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.

Tocos do Moji adquire no final do ano seis veículos
para o Município no valor de quase 900 mil reais,
sendo mais da metade desse valor com recursos próprios

No dia 27 de dezembro, a Prefeitura
de Tocos do Moji entregou a população
de Tocos do Moji seis veículos zero
km, sendo um ônibus escolar de 40
lugares, no valor de 214 mil  reais, que
foi através de recursos destinados pelo
Deputado Federal Rodrigo de Castro.

Dois Fiat doblo, no valor total de
194.345,00 reais, através de recursos
destinados pelo Deputado Estadual
Tito Torres para saúde. Duas vans
escolares sprinter Mercedes no valor
total de 406 mil reais e um veículo gol
no valor de 49 mil reais, sendo 455 mil

reais de recursos próprios. Totalizando
todos os veículos o valor  é de
863.345,00 mil reais. O ex-prefeito
Toninho Rodrigues e o ex-vice, Zé
Armando encerraram seus mandatos
com essas aquisições que, segundo
eles, muito irão servir a população.

Estudante de Tocos do Moji que ficou em
4º no concurso de redação EPTV na Escola
 é homenageado pela Câmara Municipal

No dia  29 de dezembro o estudante de Tocos do Moji  Edmar Wagner
da Silva e a Professora Josie Silvério Furtado receberam uma homenagem
da Câmara Municipal e da Prefeitura pela premiação do 4° lugar na Redação
do EPTV na Escola. “Agradeço ao Presidente da Câmara, Rogério Godoi
e demais vereadores. Ao  Prefeito Toninho Rodrigues e ao Secretário de
Educação Ernane Silva pela parceria e ajuda. Obrigada Kleidione e família
por caminhar juntos com a Escola. Parabéns Edmar! Parabéns Josie.

Parabéns Professores e Funcionários da Escola Estadual José Tomás
Cantuária Júnior”, diz a Diretora da Escola Estadual, Rosemary Guimarães
Garcia Martinelli.

Prefeitura de Tocos do Moji investe quase
300 mil reais em iluminação de LED na cidade

No dia 22 dezembro, a Prefeitura de Tocos do Moji finalizou o projeto de substituição das lâmpadas de sódio/mercúrio, por
luminárias de LED, que trará economia de 30% na iluminação pública, além de mais conforto e segurança para a toda população.
Foram substituídas 287 luminárias de 150 e 125 watts, bem como 49 braços. O projeto teve um custo de R$278.268,81 pagos com
recursos próprios do Município.

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento consegue mais três

carros no valor de quase 200 reais

No dia 08 de dezembro, o Prefeito de
Senador José Bento, Fernando
Fernandes junto do Secretário de Saúde
Natan Souza realizaram a entrega de 03
novos carros ao setor de Saúde,
adquiridos por Emendas Parlamentares
e Recursos Próprios.

Um Carro Gol adquirido por emenda
destinada no valor de 47 mil reais do
Deputado Inácio Franco para uso da
equipe do ESF do Município.

Um carro Mini Van no valor de 97 mil
reais adquirida por emenda Parlamentar
destinada pelo Deputado Estadual Dr.
Paulo para transporte de pacientes no
TFD.

Um carro Gol adquirido com recursos

próprios no valor de 47 mil reais,
destinado ao TFD..

A equipe da Saúde agradece aos
Deputados envolvidos que destinaram
as emendas parlamentares e ao Prefeito
Fernando Fernandes que sempre vê com
bons olhos e apoia a Saúde do
Município.  “Nosso muito obrigado a
vocês”, diz o Secretário de Saúde.

E por fim o Secretário de Saúde afirma
que os carros novos serão de bom
aproveito no transporte dos pacientes e
proporcionando lhes mais comodidade
e conforto nas viagens.

“Quanto mais a gente tenha fé e
agradece, mais coisas boas acontecem”
finaliza Natan Souza.

Papai Noel anima as crianças de
Senador José Bento antes do Natal
No final do ano,

aconteceu em
Senador José Bento, a
chegada do Papai
Noel. Esta foi uma
ação do Prefeito
Fernando Fernandes
com a Secretária de
Cultura, Fabiana
Atília.

Centenas de
crianças foram
presenteadas e
receberam picolé. O
Papai Noel passou
pela cidade e nos
bairros de Senador
José Bento. A ação de
natal também teve
apoio da secretaria de
saúde, onde o
Secretário Natan
Souza e equipe
acompanharam todo
trajeto realizado,
mantendo sempre as
medidas de segurança
contra a COVID-19.

Poliesportivo Municipal de
Borda da Mata é reformado

e totalmente revitalizado
Um sonho realizado é proporcionar

às crianças, jovens e adultos de Borda
da Mata a prática de esportes e
atividades de lazer em locais
apropriados. O Poliesportivo, assim
como o Estádio, estão revitalizados e
marcam um novo tempo na história do
esporte da cidade. A placa de
inauguração da reforma foi descerrada
em uma cerimônia simples e rápida por
conta do protocolo de prevenção à
Covid-19, no dia 23 de dezembro.
Participaram o então prefeito André,

seu vice Paulo César e suas respectivas
esposas, Patrícia e Celly. O ex-chefe de
gabinete Celso Cardoso, o engenheiro
da Prefeitura José Álvaro, a ex-diretora
de Educação Maria Leonice, a ex-
presidente da Câmara, vereadora
Cláudia, o vereador Marruco e o
vereador eleito Thiago. 

Além de toda estrutura completamente
reformada, o poliesportivo agora tem
câmeras de monitoramento, iluminação
na pista de skate, parquinho para as
crianças e cobertura na entrada.

Poliesportivo revitalizado

Quadra e Anexo da Escola
Municipal Francisco de Souza
Costa no bairro Nossa Senhora
de Fátima em Borda da Mata
são inaugurados

Uma conquista para toda a comunidade  escolar é a ampliação da Escola Municipal
Francisco Souza Costa, no bairro Nossa Senhora de Fátima. São quase 500 alunos
que vão encontrar uma escola nova e reformada quando for possível retomar à rotina
presencial no pós-pandemia. A quadra foi integrada à escola e revitalizada para a
prática de esportes e realização de eventos da escola. Novas quatro salas foram
construídas e equipadas. 

Em uma cerimônia simples e rápida, em cumprimento aos protocolos de segurança
de prevenção à Covid, as placas foram descerradas pelo então prefeito André Marques,
seu vice-prefeito Paulo Cesar, seu chefe de gabinete Celso Cardoso e  a então diretora
de Educação, Maria Leonice. Participaram também a diretora da escola, Débora
Soussim, a senhora Ernestina representando a família do patrono da escola, senhor
“Chico Costa”, o padre Adilson da Rocha, pastor Benedito Amaro e os vereadores
Marruco, Carlão e Luiz Antônio Macalé e ainda, o vereador eleito Thiago. A solenidade
foi no dia 22 de dezembro.
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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
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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

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!!!

Prefeito Fernando de Senador José Bento é reeleito e toma posse para o segundo mandato
No dia 1º de janeiro, aconteceu em Senador José Bento, a cerimônia de posse do Prefeito Fernando Fernandes, da vice-prefeita, Andreia Inácio e dos vereadores no Auditório da Câmara Municipal às 16h
Por conta das medidas de segurança à Covid-19, a cerimônia foi restrita. Fernando Fernandes foi reeleito chefe do Executivo. Além dele, a vice-prefeita, Andréia Inácio e mais nove vereadores assumiram o cargo.
Foram empossados os vereadores Odilon do ônibus, Enrique do Vandir, Luana do Posto de Saúde, Xandi, Silvio Santos, Wanderleia e Marcelo do Lindo (todos do Patriota) e Robinho e Thiago do Rubens (MDB).
Em seguida, houve a eleição, por aclamação, da mesa diretora para o ano de 2021 composta pela presidente Luana Maria Peixoto Alves, pelo vice Alexandre Fernandes e pela secretária Wanderléia Dionizio e Silva.

Depois foram empossados o prefeito e a vice-
prefeita. Fernando e Andréia renovaram seus
propósitos de defender os bentenses, acreditando,
segundo eles, que o pior já tenha passado, e que
serão quatro novos anos de muitas conquistas.

Afonso da Padaria assume seu primeiro mandato de Prefeito de Borda da Mata
No dia 1º de janeiro, às 21h, na Câmara

Municipal de Borda da Mata, sob a
Presidência do Vereador Jorge Pereira
Filho, assumiram seus compromissos e
tomaram posse os vereadores e
vereadoras: Benedito Delfino de Mira,
Harleny Junqueira Cobra, Irma Borges
dos Santos, Jefferson Luiz Oliveira
Rosa, José Quirino de Alvarenga Neto,
Joseli Maria Brandão, Juarez Floriano de
Sá, Luiz Carlos da Silva, T a t i a n a
Pires Pereira Cobra, Thiago Jose da Rosa
Almeida e Jorge Pereira Filho. O vice
prefeito Célio Domingos Cabral dos
Santos e o Prefeito, Afonso Raimundo
de Souza.

A sessão foi com  convidados restritos
devidos aos protocolos da Covid 19,
conduzida por Ruberley José da Silva
Júnior, Diretor Geral da Câmara
Municipal e contou ainda com as
seguintes autoridades: Tenente
Guilherme Lagos Chaves, Comandante
da Polícia Militar de Borda da Mata, Ex-
prefeito Edmundo Silva Junior e Ex-
prefeito Luiz Carlos Cobra.

Depois, os vereadores fizeram seus
juramentos, dizendo: “prometo manter,
defender e cumprir a Lei orgânica do
município, a Constituição da República
e do Estado, observar as Leis, promover
o bem geral do povo bordamatense e
exercer o meu cargo sob a inspiração do
interesse público, da lealdade e da
honra”. Após, o Presidente Jorginho
declarou empossados os  vereadores.

Em seguida, houve a eleição da Mesa
Diretora para o exercício de 2021que
ficou composta assim: Presidente:
Vereadora Tatiana Pires Pereira Cobra;
Vice-presidente: Vereadora Joseli Maria
Brandão; Secretário: Vereador Juarez
Floriano de Sá.

A chapa foi aprovada por unanimidade
de votos. Jorginho parabenizou os
membros eleitos e os convidou a ocupar
seus lugares na mesa diretora.

Tatiana assumiu os trabalhos dizendo

que queria agradecer aos seus pares
pelo voto a ela confiada e disse que
trabalharia constantemente para fazer o
poder Legislativo mais forte,
independente e respeitado. “Contem
com a minha dedicação e a
responsabilidade que este cargo exige.”

Após, Tatiana chamou o Prefeito e
Vice, Afonso e Celinho para fazer seus
juramentos e logo em seguida, ela os
declarou empossados e eles assinaram
o Termo de Posse.

Na sequência houve homenagens
com buquê de flores às quatro
vereadoras empossadas, a primeira dama
Dolores Maria Moreira de Souza e a Tia
do vice-prefeito Celinho, Else do Carmo
Cabral.

Os vereadores puderam fazer seus
discursos de posse após as
homenagens. O prefeito Afonso também
fez seu discurso de agradecimento pela
eleição, pelos companheiros,
enaltecendo os ex-prefeitos Carlinhos
Cobra e Edmundo Silva Júnior e a Família
Avante, principalmente seu vice-
prefeito, Celinho, que muito o incentivou
durante a campanha.

O Vice-prefeito Celinho fez seu
discurso também, quando lembrou
diversas coisas durante seus oito anos
ao lado do ex-prefeito Edmundo, dizendo
que Edmundo havia sido o melhor
prefeito da história de Borda da Mata,
mas agora perderia para a administração
do Afonso. Aproveitou também para
falar como pretendem administrar a
Prefeitura com responsabilidade e
seriedade e, na oportunidade, entregou
uma placa homenageando o ex-prefeito
Edmundo Silva Júnior e encerrou
desejando a todos um feliz 2021.

Final izando,  a  Presidente da
Câmara, Tatiana Cobra declarou
encerrada a sessão, agradecendo a
presença de todos e desejando um
ano novo com muita paz, esperança e
saúde.
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Câmara Municipal de Tocos do
Moji devolve 240 mil reais ao

Poder Executivo em 2020

A Câmara Municipal da cidade de Tocos do Moji, Minas Gerais, realizou a
devolução de R$240.000,00 durante o exercício financeiro de 2020. A devolução
foi feita ao executivo, no dia 30 do mês de dezembro de 2020. Todos os meses, as
prefeituras de todas as cidades 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. “O Presidente da Câmara Municipal de Tocos do Moji, Almir Rogério
de Godoi participou do ato de entrega do valor através de cheque simbólico e
reiterou a importância da realização de economias:  “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 despesas e com uma boa gestão,
pela Câmara Municipal.

 Logo após o ato de devolução, o Presidente da Câmara Almir Rogério de
Godoi aproveitou do momento para desejar um ano novo de realizações a toda
população Tocosmojiense.

Câmara Municipal de Tocos do Moji realiza
Sessão Solene para entrega de Títulos Honoríficos,

Beneméritos e de Honra ao Mérito em
comemoração aos 25 anos da emancipação

A cidade de Tocos do Moji MG, comemorou no
dia, 29 de dezembro de 2020, 25 anos de
emancipação política, oportunidade em que a
Câmara Municipal de Tocos realizou Sessão
solene de entrega de títulos de: Cidadão honorário,
Benemérito e diplomas de honra ao mérito à
pessoas que prestaram e prestam sua contribuição
ao município, dentre os quais servidores públicos
em atividade e aposentados, estudantes, entre
outros. Estiveram presente na cerimônia,
autoridades e familiares, com participação restrita
a convidados em razão da pandemia.

Aos homenageados indicados pelos,
Excelentíssimos Vereadores, da Casa, foram
prestados os agradecimentos pelas contribuições,
que foram muito relevantes ao Município, tendo
sido uma vida de luta em favor da sociedade
prestados em favor da comunidade.

Prefeito Givanildo, vice Gervásio e
vereadores são empossados em Tocos do
Moji para o mandato de 2021/2024
A Sessão Solene de Posse ocorreu no

dia 01 de janeiro de 2021, às 10h, em que
os Vereadores Denis Henrique de Faria
Fernandes, Igor José Leandro, Ivan José
de Godoi, Izael Bento de Souza, José
Carlos dos Santos, Josué Severino da
Silva, Renato Antonio Pereira, Sebastião
Marcos dos Reis e a vereadora Cecília
Maria da Silva Almeida, o Prefeito
Givanildo José da Silva e Vice-Prefeito,
Gervásio Armando Pereira, eleitos para
Legislatura, firmaram o compromisso e
tomaram posse de seus cargos.

Até a eleição da mesa Diretora, a
Sessão foi presidida pelo Vereador Izael
Bento de Souza. Depois nesta sessão,
ocorreu a eleição para a composição da
nova Mesa Diretora para o ano de 2021.
Foram eleitos para compor a Mesa
Diretora de 2021, os vereadores:

Presidente: Denis Henrique de Faria
Fernandes, Vice-Presidente: Josué
Severino da Silva; Secretária: Cecilia
Maria da Silva Almeida, Suplente da
Mesa - Tesoureiro: Sebastião Marcos
dos Reis.

Após a eleição da Mesa Diretora,
houve diversos discursos. O Vereador
José Carlos dos Santos falou em nome
da bancada da oposição; o Vereador
Sebastião Marcos dos Reis discursou
representando a bancada da situação e
em nome da Câmara de vereadores

 discursou o vereador Josué Severino
da Silva.

O ex-vice-Prefeito José Armando
Pereira também falou aproveitando para
agradecer aos familiares, ao ex-prefeito
Toninho Rodrigues pela parceria de 16
anos na Prefeitura e a população que
confiou nele durante todo esse período.
O ex-prefeito Toninho Rodrigues
também fez um discurso de
agradecimento, quando ressaltou sobre
sua trajetória frente a Prefeitura,
enfatizou seu amor pela cidade, fez um
histórico das conquistas do município,
parabenizou o novo prefeito e o vice que
estavam tomando posse e agradeceu
seus familiares, principalmente a
população e seus companheiros e disse
estar muito orgulhoso, por tudo que eles
fizeram pela cidade. “De seis eleições,
ganhamos cinco, isso mostra o quanto
nosso trabalho é feito com dedicação e
visando sempre o bem da coletividade”,
encerrou.

Em seguida, foi a vez do Prefeito
empossado Givanildo discursar. Ele
disse estar ciente de sua
responsabilidade, falou que ia trabalhar
muito para manter a cidade com uma
administração responsável e também
agradeceu seus familiares, seu parceiro
Gervásio, seus companheiros políticos,
a população de um modo geral e muito

otimista, desejou um 2021 abençoado
para todos.

O vice-prefeito Gervásio também
proferiu algumas palavras de
agradecimento aos familiares, amigos,
companheiros, ao prefeito Nidão e a
população e também falou que ia se
dedicar ao máximo para contribuir ainda
mais com o desenvolvimento da cidade.

Além desses,  o Presidente da Câmara
eleito,  Dênis Henrique de Faria
Fernandes, fez o uso da palavra
agradecendo à confiança da população
e parabenizou o Prefeito Nidão o vice-
prefeito Gervásio, e todos os vereadores
eleitos, salientando a importância da
união da transparência e zelo com a
gestão pública. E reafirmou o
compromisso junto à população de
realizar um trabalho sério, probo,
pautado na honestidade e integridade,
com muita determinação em prol do
Município, sendo esta a terceira vez que
o vereador Denis, reeleito, presidirá os
trabalhos no legislativo municipal. O
P r e s i d e n t e  e n c e r r o u  a  S e s s ã o
S o l e n e  d e  p o s s e ,  d e s e j a n d o  a
todos um ano de muito trabalho,
saúde e paz.

O s  e s p e c t a d o r e s  p u d e r a m
acompanhar a sessão ao vivo, pela
página oficial da Câmara Municipal
de Tocos do Moji, no Facebook.
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Ano letivo de 2021 traz desafios para professores e alunos
As mudanças impostas pela pandemia na rotina dos professores podem afetar a saúde mental desses profissionais.

É o que alerta a psicóloga e consultora educacional Carla Jarlicht. Na entrevista abaixo, ela analisa a
necessidade de os gestores das escolas estarem atentos aos efeitos desse período junto ao corpo docente, os

impactos do ensino remoto no dia a dia das aulas e a nova dinâmica pedagógica que o formato híbrido exigirá.

Num contexto de normalidade, quais
são os problemas que costumam afetar
a saúde mental dos professores?

A rotina diária de um professor é
bastante desafiadora, e por vezes,
exaustiva. A categoria enfrenta baixos
salários, carga horária extensa, falta de
estrutura e segurança nas escolas, falta
de suporte e tantos outros problemas.
Quem pensa que o trabalho do professor
se encerra quando ele termina o seu
turno de trabalho está bastante
equivocado. Há ainda as tarefas de
planejamento, verificação de materiais
dos alunos e pesquisa que ,
invariavelmente, são realizados em casa(
e sem remuneração), depois do seu
horário de trabalho. Para além disso, há
o vínculo afetivo construído por quem
trabalha diretamente com pessoas
diariamente, portanto os professores
envolvem-se com seus alunos,
preocupando-se com eles dentro e fora
da sala de aula. Apesar desse vínculo
ser desejável e, muitas vezes, condição
para o desenvolvimento do trabalho, ele
pode ser também mais um ingrediente
de pressão quando o professor não
encontra parceria seja com o aluno como
com a própria família e com a escola.
Esse conjunto de fatores pode, sim,
afetar a saúde mental dos professores
que se sentem( e são) extremamente
exigidos pela sociedade, pela escola,
pelas famílias de seus alunos, pelos
próprios alunos e por eles mesmos, que
querem realizar um trabalho de
qualidade. Caso esses excessos não
venham acompanhados de um suporte
consistente da escola( gestores e
coordenadores) podem tornar-se
extremamente pesados, acarretando
problemas de saúde como estresse e
depressão, para citar apenas dois.

Com a mudança repentina para as
aulas remotas e a necessidade de lidar

com um cenário totalmente novo e com
novas tecnologias, muitos professores
sentiram piora na saúde mental. Por que
isso acontece? Que fatores dessa nova
realidade afetam o emocional e
psicológico desses profissionais?

Tudo que é novo desacomoda e
inquieta até se tornar conhecido. E
devido à pandemia tudo teve que
acontecer sem muito planejamento, o
que gera ainda mais desconforto.
Somada à todas as questões
desafiadoras já sabidas, os professores
tiveram que dar conta também de uma
mudança drástica na sua prática de sala
de aula. A maioria sequer havia recebido
formação para trabalhar remotamente,
muitos nem acesso à internet de
qualidade tinham e outros nem as
ferramentas necessárias. Tudo isso
contribuiu para o aumento do estresse.
E para além de todas as mudanças
ocorridas havia ainda todos os temores
pessoais, novas precauções e lutos
trazidos pela pandemia. A sala de aula
passou a acontecer na casa de cada um,
com muitas diferenças quanto à recepção
e à percepção de cada aluno( e suas
famílias) quanto ao novo modo de
trabalho. Foram( e são ainda) muitos os
questionamentos que vão da estrutura
do trabalho remoto em si à dúvida sobre
a eficácia da aprendizagem do aluno
passando pela necessidade da parceria
das famílias e do apoio da escola e pela
qualidade do próprio trabalho que está
sendo realizado. Imagine que o professor
é aquele acrobata que roda vários
pratinhos ao mesmo tempo. Todos estão
ao seu alcance e nenhum deles pode
cair. Todos os seus pratinhos são bem
diferentes uns dos outros. Se essa
situação já provoca uma certa
ansiedade, imagine se, de repente, surge
um obstáculo entre ele e os pratinhos.
Os graus de ansiedade e de tensão

aumentam. Tudo isso pode gerar mais
ansiedade, angústia, fadiga mental,
principalmente, quando o professor não
encontra o apoio necessário. Afinal, os
pratinhos do professor são inteiramente
diferentes daqueles do acrobata e não
têm reposição.

Em muitos locais, o ensino remoto
migrou para o ensino híbrido, no qual o
professores precisam dar aulas
presenciais e continuar dando aula
remota. Como essa nova mudança pode
afetar os professores? Muitos têm
comentado sobre o medo de pegar o vírus
e contaminar seus familiares e sobre a
carga maior ainda de trabalho.

Todas essas mudanças são ainda
muito recentes, mas parece que o
conceito de ensino híbrido vem sendo
mal compreendido. Ensino híbrido é uma
combinação entre atividades no
presencial, em sala de aula, como vem
sendo realizado há tempos, com o modo
online, o qual as tecnologias digitais são
ferramentas empregadas para enriquecer
o ensino( e não necessariamente o aluno
está fora da escola). Uma vez que nem
todos os alunos estarão presentes na
escola, é possível que o professor
precise elaborar um planejamento
diferenciado para o grupo que estiver
em casa, a menos que esse grupo
usufrua das aulas presenciais
sincronicamente. De uma maneira ou de
outra, existe aí uma mudança radical em
relação à proposta de ensino tradicional
e tudo caminha cada vez mais para que
o ensino seja personalizado. Como toda
e qualquer mudança é preciso tempo,
paciência e investimento na formação do
professor para que ele possa abraçar
esse novo lugar com propriedade e
confiança. E esse processo é sempre
trabalhoso, podendo ser também
estressante caso o professor não tenha
apoio necessário.Considerando ainda

que estamos imersos no frágil e incerto
contexto da pandemia, é possível que
os professores estejam se sentindo
inseguros, principalmente, em relação à
sua saúde e a de seus familiares e
pessoas próximas. Isso precisa ser
legitimado pela escola, que por sua vez,
necessitará investir no diálogo com seu
corpo docente para que juntos possam
alinhar expectativas e pensar em outras
estratégias para essa nova etapa
escolar contemplando o bem-estar de
todos, especialmente dos professores,
pois são eles que estão na linha de frente
com seus alunos.

Quais são as dicas para os
professores melhorarem sua saúde
mental e lidar melhor com esse período?

A pandemia abalou três necessidades
básicas do ser humano: a pertença(
relacionado aos vínculos afetivos, a
importância de se sentir compreendido),
a competência( relacionada à capacidade
de estar no controle) e a autonomia(
relacionado a nossa capacidade de tomar
decisões tendo em vista as
consequências). Portanto, é preciso
estar atento/a a esses aspectos em
especial porque eles vão reverberar nas
nossas formas de pensar, sentir e agir.
Precisamos observar os sinais de
cansaço, irritação, ansiedade e tristeza.
Sempre que algum sentimento impede
aquilo que precisamos realizar, é preciso
ligar o sinal de alerta. Respirar, falar sobre
o assunto que aperta o peito e buscar
ajuda especializada podem ser alguns
caminhos.Os professores ocupam um
lugar de extremo valor dentro da
sociedade que, apesar de pouco
reconhecido e valorizado atualmente, é
de bastante responsabilidade e
extremamente exigido. E, vivemos um
momento em que todos os olhares se
voltam para eles, como se estivesse
apenas nas suas mãos a solução para

os problemas gerados pela pandemia.
Para não cair na cilada do herói, é
importante que os professores entendam
que são primeiramente humanos e que
por isso, podem direcionar para si
mesmos o olhar generoso que
direcionam para os seus alunos,
respeitando assim, os seus próprios
limites.Para evitar o aumento de
estresse, pensar no planejamento da
semana, equilibrando suas
responsabilidades pessoais e de
trabalho pode ser um excelente
investimento de tempo. É fundamental
reservar em alguns pontos da semana
ou do dia para relaxamento. Às vezes,
parar dez minutos para tomar um café
longe da tela pode ser tudo que se
precisa para recarregar, para arejar a
cabeça. Se puder se exercitar ou apenas
esticar o corpo, melhor ainda! Outra
coisa importante é se perguntar quanto
às prioridades. Quais são as prioridades?
O que é urgente de verdade? Será que é
possível distribuí-las, endereçá-las melhor
ou até partilhá-las com alguém?Outro
aspecto a ser considerado é relativo à
quantidade de horas trabalhando. Se a hora
para começar é importante de ser cumprida,
a hora de encerrar é igualmente importante.
Determine ( e respeite) o seu tempo.
Lembrem das crianças que, mesmo
quando estão no meio da brincadeira,
pedem “altos” para descansar, tomar
fôlego e seguir brincando. Nosso corpo
precisa de pausas para pensar melhor e
para a gente ser mais feliz com o que faz.Da
mesma maneira que o professor procura
a todo custo e , principalmente no atual
contexto, evitar exigências
desnecessárias com os alunos, esse
mesmo cuidado precisa ser direcionado
a ele próprio. Fortalecer o que já faz bem
pode ser um caminho mais tranquilo e
promissor no cuidado com a saúde
mental.
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Prefeitura de Formiga preparada para vacinas
A Prefeitura de Formiga, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a instalação de aparelhos de ar-

condicionado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O objetivo é preparar as salas de vacinas para
o armazenamento dos imunizantes. De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, a instalação dos
aparelhos de ar-condicionado nas unidades já começou. Receberão os equipamentos todas as unidades que têm
estrutura para isso, principalmente aquelas que funcionam em imóvel próprio. (Nova Imprensa- Formiga)

Tarumirim receberá R$ 508 mil
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou o repasse de R$ 508 mil para a cidade de Tarumirim,

em Minas Gerais, após o município ter sido atingido por chuvas intensas. O montante será repassado por meio da
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e será utilizado para a reconstrução de uma ponte danificada
pelo desastre natural. Para receber auxílio emergencial da Sedec, estados e municípios precisam obter o
reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, deferido pelo Governo
Federal após a análise do decreto estadual. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares) 

Em Poços de Caldas inadimplência cai
Um levantamento feito Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) da Associação Comercial Industrial e

Agropecuária (Acia) de Poços de Caldas mostrou queda 12% na inadimplência durante o período de pandemia em
2020, em relação a 2019. Este é um resultado surpreendente, mas explicável, segundo o assessor geral da Acia José
Paulo de Oliveira. De acordo com Oliveira, o levantamento mostrou que em 2020 houve 6.736 registros negativos no
SCPC, contra 9.931 em 2019. O número de nomes retirados da lista de inadimplentes foi de 4.236 em 2020 e 5.630 em
2019. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas) 

Ouro Preto anuncia fechamento
A Prefeitura de Ouro Preto determinou o fechamento dos comércios e atividades não essenciais desde 10 de

janeiro. A medida foi tomada devido ao aumento nos números de casos de covid-19 na cidade e a superlotação nos
leitos hospitalares. Durante a coletiva, o Secretário Municipal de Saúde, Tuian Cerqueira, apresentou os dados
atualizados da situação da pandemia em Ouro Preto e na região. Tais informações justificam a necessidade emergencial
da implantação de medidas mais rígidas de prevenção e contenção do vírus. (O Liberal Net- Ouro Preto) 

Norte de Minas terá maior usina solar
O Norte de Minas contará com a maior usina de energia solar do mundo: um grupo de Belo Horizonte, anunciou

a implantação da usina Berço das Gerais, no município de Matias Cardoso, com capacidade de 15 gigawats e
investimentos de R$ 24,5 bilhões, se constituindo no maior investimento da história da região. O projeto foi lançado
no dia 08 de janeiro e o parque solar produzirá 5.700 MWp de energia limpa, suficiente para abastecer mais de 4
milhões de residências com consumo médio de 300 KWh/mês. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros) 

Viçosa registra inflação de 10,19%
A inflação no município de Viçosa voltou a subir no mês de dezembro, quando foi calculada em 1,61%. Foi o

sétimo aumento consecutivo registrado pelo IPC – Viçosa (Índice de Preços ao Consumidor), que no mês de
novembro havia calculado inflação de 0,38%. O levantamento produzido pela equipe do Departamento de Economia
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), foi divulgado no dia 4 de janeiro. Com os dados de dezembro, o boletim
do IPC – Viçosa também calculou a inflação no acumulado do ano, que ficou em 10,19%. (Folha da Mata- Viçosa) 

Lagoa da Prata implanta iluminação
A prefeitura de Lagoa da Prata assinou o Acordo de Cooperação com o Instituto de Planejamento de Gestão de

Cidades-IPGC e iniciar os estudos de viabilidade, para se tornar uma Cidade Inteligente. Com este projeto o
Município trocará 100% das luminárias de vapor de sódio e mercúrio por LED, trazendo uma economia de
aproximadamente 50% no gasto com Iluminação Pública. Com esta economia, a Cidade investirá em Fibra óptica de
alta qualidade, levando internet gratuita Wi-Fi para toda à população. (Portal Agora- Divinópolis)


