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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

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!!!

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

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

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.

Dia da Família é comemorado nas Escolas Municipais de Bom Repouso

No mês de maio as escolas municipais de Bom Repouso comemoraram “O Dia da Família” com o tema:
“Família: É onde a vida começa e o amor jamais se acaba”.

E nos dias 12 e 13 de maio, a Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva Brandão marcou as comemorações,
convidando as famílias para assistirem as apresentações feitas pelos alunos.

“É com imensa alegria que as Escolas Municipais agradecem a presença de todos os familiares”, diz a
Secretária de Educação, Renê Gonçalves.

Trecho da estrada entre o Bairro Brandões e
o Município de Bom Repouso está sofrendo

interrupções para receber obras de calçamento
A Prefeitura Municipal de Bom

Repouso, através do Departamento de
Obras, informa que desde o dia 30 de
maio, a estrada que liga Bom Repouso a
Tocos do Moji, no trecho entre o Bairro
Brandões e o Município de Bom
Repouso, está tendo interrupções no
trânsito com paradas contínuas de meia
hora, no horário das 08h às 17h, para
obras de calçamento da via.

A Secretaria de Obras pede aos que
utilizam a referida estrada que procurem
rotas alternativas e agradece a
compreensão de todos.

Campanha do Agasalho – Bom Repouso

Vamos ser
solidários com
nossos irmãos

que necessitam.
Sua

solidariedade
aquece quem
passa frio! O

que doar:
Agasalhos,

sapatos, meias,
toucas e calças.

Onde
entregar:  No

CRAS
Sebastião Ilton

de Andrade.

Curso para as monitoras do CEMEI Maria
José Brandão “Dona Zita” em Bom Repouso

No dia 28 de maio,  foi
dia de formação e muita
aprendizagem para as
monitoras de creche do
CEMEI Maria José
Brandão “Dona Zita” em
Bom Repouso.

O curso foi ministrado
pela Professora e
Psicopedagoga Elizabeth
Machado da Fundação
Aprender.

Programa Saúde na Escola de Bom Repouso
trabalha Educação no trânsito no mês de Maio

No mês de maio, as equipes da ESF (Estratégia de Saúde da
Família) de Bom Repouso trabalharam a educação no trânsito com
os escolares do município.

“Para termos um trânsito seguro é importante conscientizar e
educar desde cedo nossas crianças”.

ANUNCIE AQUI
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pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Prefeitura de Borda da Mata
adquire nova Pá Carregadeira

O Município de Borda da Mata
adquiriu no dia 26 de maio, uma Pá
Carregadeira proveniente do Ministério
da Agricultura Pecuária e
Abastecimento.

A máquina será utilizada para a
manutenção e reparo das vias rurais,
para que estas se mantenham em
perfeitas condições de tráfego,
possibilitando o escoamento da
produção, bem como a locomoção de
toda população rural, de maneira ágil e
segura, tanto no período das chuvas
como da seca. Dessa forma os
produtores rurais terão liberdade e
segurança para produzir e investir.

Trata-se de uma Pá Carregadeira 0 km,
da marca XCMG, com capacidade

operacional de 10 toneladas. A liberação
deste maquinário para o Município
contou com a articulação do Deputado
Federal Dr. Frederico. O parlamentar foi
o responsável por indicar o município
para receber o veículo.

“Nosso agradecimento ao deputado
Dr. Frederico que, mais uma vez, estava
atento às necessidades de nosso
município. Com a chegada desta Pá
Carregadeira, contamos com mais uma
máquina para atuar nos trabalhos de
manutenção e outras obras nas estradas
rurais, onde a demanda é muito grande.
Será mais uma ferramenta importante
para atendermos aos anseios da
população”, afirma o prefeito Afonso
Raimundo.

Borda da Mata realiza Blitz
Educativa sobre o Maio Amarelo

para um trânsito mais seguro

Uma blitz educativa de trânsito, organizada pela Prefeitura de Borda da Mata, por
meio da Secretaria de Saúde, fechou a programação do Maio Amarelo n a cidade. O
evento aconteceu no dia 29 de maio, na Avenida João Olivo Megale, no Centro, uma
das mais movimentadas da cidade, e contou com o apoio do Departamento de
Trânsito.

Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres foram abordados e receberam
orientações de como poderiam ajudar a deixar o trânsito mais seguro, prevenindo
acidentes e evitando mortes.

No período de 23 a 27 de Maio de 2022, o SENAR Minas em parceria com o CRAS
Sebastiana Marques e Sindicato Rural de Borda da Mata, realizaram o Curso de
produção de derivados do Leite.

Curso de produção de Derivados
do Leite – Borda da Mata

Cras de Borda da Mata em parceria com
Senac abre inscrições para os Cursos de
Promotor de Vendas e Assistente Administrativo

O Departamento Municipal de
Desenvolvimento Social e Cras
Sebastiana Marques, em parceria com o
Senac, abre inscrições para os seguintes
cursos:

As inscrições poderão ser realizadas
no Cras à partir do dia 01/06/22.

Promotor de Vendas
Início-  04/07/2022 – Duração 3 meses.
Exigências: Ser maior de 16 anos e

Ensino Fundamental Incompleto (5º ao
9º)

Documentação necessária: RG, CPF,
Comprovante de Residência,
Comprovante escolaridade,
NIS(cadastro único) se tiver.

Assistente Administrativo
Início - 11/07/2022 – Duração 3 meses
Exigências: Ser maior de 14 anos e

Ensino Fundamental Incompleto (5º ao
9º)

Documentação necessária: RG, CPF,
Comprovante de Residência,
Comprovante escolaridade,
NIS(cadastro único) se tiver.

As inscrições serão realizadas no
CRAS Sebastiana Marques das 08h as
17h – de segunda a sexta-feira.

Alistamento Militar – Borda da Mata
Alistamento militar pode ser feito

presencialmente ou pela internet até 30 de
junho.

Devem se alistar os jovens do sexo
masculino nascidos em 2004. Alistamento
presencial é feito de segunda a sexta, das
10h às 17h na Prefeitura.

Pela internet, basta acessar o site
listamento.eb.mil.br.

É necessário apresentar identidade, CPF
e comprovante de residência.

O alistamento é obrigatório e quem não
se alistar está sujeito à multa e fica
impossibilitado de tirar passaporte, título
de eleitor e carteira de trabalho, além de
ficar impedido de se inscrever em concurso
público e assumir cargo público.

Manutenção em trecho da estrada
 do bairro Cafua em Borda da Mata

A Prefeitura de Borda
da Mata, em conjunto
com a Secretaria de
Obras, segue com o
trabalho de manutenção
das estradas do
município.

Desta vez foram
instaladas manilhas em
trecho da estrada da
Cafua.

No período de 30 de Maio a 01 de Junho, o SENAR Minas em parceria
com o CRAS Sebastiana Marques e Sindicato Rural de Borda da Mata,

realizaram o Curso de produção de derivados do café.
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Tocos do Moji inicia revitalização de uma rotatória
 na cidade para melhorar o trânsito no local

F o i  i n i c i a d a  e m  To c o s  d o  M o j i ,  a
revitalização do trevo (rotatória) da Rua José
Tomás Cantuária com a Rua Geraldo Fabrício
da  Rosa  e  Rua  Migue l  da  Ve iga  L ima .
“ E s p e r a m o s  q u e  a s  O b r a s  r e s o l v a m  e
solucionem os problemas de trânsito local”,
diz o Prefeito Givanildo.

Prefeitura de Borda da Mata adquire
caminhão caçamba zero quilômetro

Atenta às necessidades da população, a
Prefeitura de Borda da Mata adquiriu mais
um veículo para compor a Frota Municipal,
proveniente do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento.

Trata-se de um Caminhão Caçamba Zero
km, marca Iveco, com caçamba de
capacidade volumétrica mínima de seis
metros cúbicos e carga útil mínima de 8.500
kg.

A entrega deste caminhão para o
município contou com a emenda do
Deputado Federal Gilberto Abramo. O
parlamentar foi o responsável por indicar o
município para receber o veículo.

“O novo equipamento reforçará a frota
do município, possibilitando uma maior
qualidade nos atendimentos. A conquista
deste caminhão caçamba trará mais
eficiência ao trabalho da Prefeitura que atenderá com mais agilidade as demandas solicitadas pela comunidade. Além disso,
este equipamento também dará apoio logístico nas obras, estradas e limpeza urbana” afirma o prefeito Afonso Raimundo.

“...A amizade é um recurso que nos ajuda a suportar os nossos fardos... Sem amigos não
podemos ir muito longe... Você está alimentando sua solidão a pão de ló...Há certos
momentos em que um colo aconchegante vale mais do que mil frases inteligentes... Deve
ser insuportável ficar ao lado de quem não precisa de ninguém...” Pe. Fábio de Melo.

Polícia Militar prende usuário
de drogas no bairro Santa
Rita em Borda da  Mata

No dia 27 de Maio, sexta-feira, por volta das 20h10 no bairro Santa Rita, a PM
encontra-se em operação batida policial pelo bairro momento em que visualizou um
suspeito, o qual aparentava estar fumando um cigarro, e ao visualizar a viatura
policial demonstrou nervosismo e inquietação, aumentando a velocidade do passo
e guardando rapidamente o cigarro dentro de um maço de cigarros; diante da fundada
suspeita, o autor foi abordado, sendo submetido à busca pessoal; que durante as
buscas o autor relatou estar de posse de um cigarro de maconha, o qual estava
guardado dentro de um maço de cigarro; foi localizado dentro do referido maço de
cigarro um cigarro de material semelhante à maconha; durante conversa com o
autor, o mesmo alegou ter mais materiais entorpecentes em sua residência e franqueou
a entrada na residência, sendo localizado dentro do quarto do mesmo os seguintes
materiais: 01 tablete de substância esverdeada semelhante à maconha, um dichavador,
01 cachimbo cor azul e 01 vaporizador cor laranja. Diante do exposto o autor foi
preso e conduzido para o registro do T.C.O.(Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Polícia Militar cumpre
mandados de prisão e prende
dois foragidos no bairro Santa
Terezinha em Borda da Mata

No dia 01 de Junho, quarta-feira, por volta das 16h no bairro Santa Terezinha, a
PM após tomar conhecimento da existência de dois mandados de prisão, deu início
a operação policial no intuito de localizarem os foragidos. Durante as diligências a
equipe policial logrou êxito em localizar os dois indivíduos nos seus endereços,
sendo então presos e posteriormente conduzidos a Delegacia de Polícia Civil.

Três homens armados roubam sítio
e ameaçam moradores de morte
durante a madrugada no bairro

rural Brumado em Borda da Mata
No dia 03 de Junho, sexta-feira por volta das 00h01 no bairro rural Brumado, a

vítima relatou que estava com sua esposa em seu sítio, que por volta da meia-noite,
03 indivíduos encapuzados, todos de roupas escuras, sendo que dois destes
portavam arma de fogo tipo (revólver), adentraram no interior da residência
anunciando o assalto; que já na residência os autores procuravam dinheiro e
enquanto reviravam a residência, diziam a todo momento: “cadê o dinheiro que o
senhor ia comprar as terras”; que por diversas vezes fizeram ameaças de morte caso
a vítima não entregasse o dinheiro escondido; os autores encontraram a quantia de
R$700,00 em espécie, e continuaram as ameaças de morte, vindo a efetuar um disparo
de arma de fogo em direção a vítima, tendo o projétil atingido o chão próximo dele
ricocheteando e atingindo de raspão sua perna esquerda, causando leve ferimento;
que antes de evadirem, os autores amarraram as vítimas com fios de cobre e como
não conseguiram achar mais dinheiro, levaram uma TV, uma lixadeira, uma motosserra
e o celular de sua esposa. As vítimas somente conseguiram se soltar e fazer contato
com a Polícia Militar após a chegada de seu filho, que se deu por volta das 07h da
manhã. Diante disso, a viatura policial deslocou ao local, colheu informações sobre
os possíveis autores, e o fato repassado a Polícia Civil para as futuras investigações.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA
DA POLÍCIA MILITAR EM

BORDA DA MATA:  190
ou (35) 9-9829-1493
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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.

Publicações da Câmara
Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 20/2022
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominada de José Maria Gomes a rua 10 no Loteamento
Monsenhor Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia
na rua Ilcrécio Machado Homem e termina na divisa Orozino Gomes Neto no
Bairro Santa Cruz.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias específicas constantes na lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata/MG, 22 de março de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Proposição de Lei nº 21/2022
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominada Ana Maria Megale a rua 11 no Loteamento
Monsenhor Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia
na rua Olívia Maria Megale Cobra e Silva e termina na divisa da área verde 1,
no Bairro Santa Cruz.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias específicas constantes na lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata/MG, 22 de março de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Proposição de Lei nº 22/2022
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominada de João Rodrigues Pinto a rua 12 no Loteamento
Monsenhor Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia
na rua Olívia Maria Megale Cobra e Silva e termina na divisa da área verde 1,
no Bairro Santa Cruz.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias específicas constantes na lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata/MG, 22 de março de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Proposição de Lei nº 23/2022
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominada de João Dantas a rua 13 no Loteamento Monsenhor
Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia na rua Olívia
Maria Megale Cobra e Silva e termina na divisa área verde 1 no Bairro Santa
Cruz.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias específicas constantes na lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata/MG, 22 de março de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Harleny Junqueira Cobra

Presidente

Irma Borges dos Santos

Vice-Presidente

Tatiana Pires Pereira Cobra

Secretário

Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado de Tocos do Moji realiza diversas atividades em Maio
No dia 31 de maio, os alunos da

Educação infantil Pré I, da Escola
Municipal Manoel Rodrigues Machado,
de Tocos do Moji, juntamente com a
professora Juliana Silva , fizeram uma
atividade do LDI , chamada “Mistura
sabores, aromas e brincadeiras”. As
crianças participaram do preparo da água
saborizada, que está no LDI, de
vivências, volume 1. Nessa água
saborizada, foram utilizados os
seguintes ingredientes: Uva, laranja e

folhas de hortelã. As crianças adoraram
participar e mais ainda beber a água.
“Nossa educação dando um show de
aprendizagem, tanto com professores,
alunos e materiais de qualidade”, diz a
Diretora Daniely Benassi e acrescenta
“no dia 02 de junho, nossos alunos da
Educação infantil, realizaram atividade
de coordenação motora, trabalhando
movimento de pinça com os palitos.
Parabéns as professoras Elaine Santos
e Juliana Silva, as crianças amaram.”
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Atividades na Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado

ESF de Tocos do Moji realiza testes para detectar
saúde ocular dos alunos da Rede Municipal

Durante o mês de
Maio, a ESF de Tocos
do Moji trabalhou
com as crianças da
Rede Municipal de
Ensino dentro do
“Programa Saúde na
Escola” a realização
de testes para
detectar saúde ocular
dos alunos. Os
Diagnósticos foram
realizados nas escolas
municipais até o final
do mês. Caso algum
aluno fosse
identificado com
possíveis problemas
de visão, seriam
encaminhados para
um oftalmologista.

De acordo com a
Equipe Estratégia
Saúde da Família, o
intuito do município é
garantir que alunos
com dificuldades na
visão possam ter tratamento correto, evitando ter mais dificuldades na visão.

Esse é um trabalho que é realizado em conjunto, entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, que tem um único
objetivo: Detectar os problemas dos  alunos, para obter  bons resultados na educação e saúde do  município.

“O que é o
amor?”

“O amor é a moeda de valor mais

elevado e que nunca sofre queda, por

mais que se gaste no mercado”

Esta é a melhor das quadras que
consegui criar. Sem falsa modéstia, num
dia de muita inspiração. Ela é fruto da
meditação sobre fatos e acontecimentos
de nossa vida. É a verdade revelada na
convivência do dia a dia, em casa, no
trabalho, na escola, na igreja e na
comunidade.

O amor é um tema fascinante e
inesgotável. Poetas o cantam em versos
líricos de sonho e encantamento.
Filósofos, psicólogos e escritores
esposam suas teses, emitindo conceitos e
opiniões, procurando explicar esse
sentimento que é próprio do ser humano.
Só o homem é capaz de amar. Nenhuma
outra criatura ou ser tem esse privilégio,
embora tantos existam na imensidão das
distantes milhões de galáxias do universo.

Também eu ousei abordar o tema em
versos, na quadra acima transcrita, que,
em síntese, reflete o meu pensamento
sobre a questão.

Para Santo Agostinho, “amar é querer

o bem do outro”. “QUERER O BEM DO
OUTRO”. Essa me parece a chave que
decifra o enigma, o segredo da felicidade.
O homem é feliz na medida em que ama, o
que coincide com sua vocação natural de
filho de Deus. Tanto mais feliz quanto mais
ama, e tanto mais infeliz quanto mais odeia.

O amor tem graus e se revela com

atitudes e gestos concretos, não com
palavras. É uma doação espontânea, uma
entrega, um serviço sem exigir nada em
troca. O amor mais intenso é dos pais e
mães para os filhos. O amor dos esposos,
dos filhos para os pais e mães, dos avós
para os netos, destes para os avós, entre
irmãos, parentes e amigos são outras
tantas formas de querer o bem do outro.

Diz o ditado popular que “dinheiro não

aceita desaforo”, significando que, como
moeda, pode acabar. O coração humano,
porém, fabrica uma moeda especial. Possui
uma capacidade imensa de amar, perene e
inesgotável. Daí ser uma espécie de moeda
que não se acaba, por mais se gaste no
mercado. Não há limites. Pelo contrário,
quanto mais se gasta, mais se multiplica e
mais se tem pra dar aos outros.

Por outro lado, a moeda comum pode
perder o seu valor nominal e ser
desvalorizada. Mas o amor é uma moeda
de valor tão elevado, que nunca sofre
queda, por mais se gaste no mercado. O
seu valor é tão grande que não há dinheiro
do mundo capaz de comprar essa espécie
“sui generis” de moeda.

De fato, o amor está fora do comércio. O
que se compra é o relacionamento sexual
sendo equívoca a expressão: “Vamos

fazer amor”. O que se faz é “sexo”, que
pode ou não ser uma união de duas
pessoas que se amam verdadeiramente.

Em minha mocidade, o cinema ocupava
um lugar de destaque na vida das cidades
e muitos filmes de amor tiveram absoluto
sucesso como “Tarde Demais Para
Esquecer”, “Férias de Amor” e “Suplício
de uma Saudade”. Alguns anos depois,
assisti o famoso filme “História de Amor”.

Em uma das cenas, os protagonistas
principais têm um diálogo de rara beleza,
quando um deles pondera ao outro:
“Amar é ter jamais que pedir perdão...”

É pena seja até quase uma utopia viver
um amor assim tão grande e puro. Como
seres humanos, todos somos falíveis. Mas
ficou gravada em meu espírito essa
maravilhosa lição, que até hoje soa em
meus ouvidos como uma linda melodia:

“Amar é ter jamais que pedir perdão...”

Borda da Mata, 19 de janeiro de 2.000.
Gustavo Dantas de Melo

Borda da Mata
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Skatistas de Borda da Mata participam de Campeonato
em Monte  Verde  e  se  des tacam em quat ro  ca tegor ias

No dia 05 de junho, aconteceu
a 8ª  Edição do Campeonato de
Skate no Distrito  de Monte Verde,
município de Camanducaia,  que
c o n t o u  c o m  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e
vários atletas de Borda da Mata.

Inciante Feminino Master Mirim

O  s k a t e  d o  m u n i c í p i o
c o n q u i s t o u  p ó d i o  e m  q u a t r o
c a t e g o r i a s :  M i r i m ,  I n i c i a n t e ,
Feminino e Mater.

- 1º  lugar na Mirim com João
Vitor Ferreira;

- 1º lugar na categoria Iniciante
com Eduardo Andrade;

- 2º lugar na categoria Iniciante
com João Batista;

- 2º lugar do Feminino com Gabi
Marques;

- 4º lugar do Feminino com Ana
Clara Barbosa;

- 2º lugar do Master com Diego
Luiz Vitoriano.

“ O s  a t l e t a s  a g r a d e c e m  a
Prefe i tura  por  d isponib i l izar  o

M i c r o  ô n i b u s  p a r a  q u e  t o d o s
p u d e s s e m  p a r t i c i p a r  d o
C a m p e o n a t o .  P a r a b e n i z a m o s
t o d o s  o s  a t l e t a s  q u e
p a r t i c i p a r a m ” ,  d i z  u m a  d a s
competidoras, Gabi Marques.

Dois atletas de Borda da Mata se destacam em maratona de Santa Rita do Sapucaí
No dia 29

de maio, os
a t l e t a s
F á b i o
Oliveira e
J e f f e r s o n
Brandina de
Borda da
Mata se
destacaram
na 2ª
M A R A
MOBI com
largada na
cidade de Santa Rita do Sapucaí.

Jeferson correu os 21 km entre as cidades de Santa Rita do Sapucaí e Cachoeira de Minas. O atleta fez uma boa prova, chegando em 11° lugar, superando o seu tempo nos
21 km com 1h42m45s.

Fábio correu os 42 km indo e voltando de Santa Rita do Sapucaí. O atleta fez uma ótima prova ficando em 3° lugar, superando o seu tempo nos 42km, com o tempo de
3h41m48s. Os atletas bordamatenses vem se destacando na modalidade.

Câmara de Vereadores aprova Lei que  isenta IPTU para idosos em Borda da Mata
Em Borda da Mata,  foi sancionada a

Lei 2.332/2022, que institui o programa
IPTU SOCIAL. A lei, de autoria
da Vereadora Harleny Dentista
(Republicanos) prevê a isenção do IPTU
para pessoas a partir de 60 anos de idade,
com renda familiar de até três salários
mínimos.

De acordo com a lei, o programa  deve
ser incluído nas leis orçamentárias, com
demonstrativo da estimativa e
compensação da renúncia de receita em

face dos descontos concedidos.
Também devem constar as medidas

compensatórias suficientes, como
redução de despesas ou aumento de
receita e estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício da
sua vigência.

Harleny reforça a importância da lei
para Borda da Mata. “O IPTU SOCIAL
garante ao idoso um amparo num
momento de grande vulnerabilidade
financeira, principalmente devido aos

impactos da pandemia da Covid 19. A lei
foi pensada nos idosos, que tanto já
contribuíram para o bem-estar da
sociedade.”

A isenção do IPTU deve ser concedida
com a comprovação da condição de
idoso, como residir e ter um único imóvel
em seu nome ou, se casado, ser o único
imóvel do casal.

O benefício poderá ser escalonado e
gradativo, inclusive mediante desconto
tributário, de acordo com critérios

fixados pelo Poder Executivo.
Para obter o benefício, o contribuinte

não poderá estar em débito para com
suas obrigações tributárias perante o
fisco municipal.

Segundo a lei, a isenção poderá ser
cancelada quando: deixar de existir a
medida que levou à concessão da
isenção; ocorrer inadimplência no
pagamento do valor residual do IPTU,
caso exista; ou o beneficiado não
fornecer, no prazo regulamentar, as

informações necessárias à manutenção
do desconto tributário.

SELO
O contribuinte que obtiver a isenção

prevista nesta Lei receberá selo alusivo
ao Programa IPTU SOCIAL, a ser
expedido pelo Poder Executivo. A
renovação do benefício tributário
deverá ser requerida anualmente, ou em
periodicidade fixada pelo Poder
Executivo, por meio de Decreto.

ASCOM REPUBLICANOS MG

Vereadora

Harleny Cobra

Produtores Rurais de Senador José
Bento participam da Expocafé 2022

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 Prefeitura de Senador José Bento,
através da Secretaria de Agricultura,
promoveu uma visita técnica a Expocafé
2022, em Três Pontas, com produtores
rurais do município.

Considerada a maior feira da
cafeicultura no Brasil, os produtores

rurais senabenteses tiveram a
oportunidade de conhecer a exposição
de máquinas, equipamentos e insumos
para a cafeicultura, aliada a uma
programação técnica de alto nível e a
demonstrações das tecnologias em
campo.
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Escolas Municipais de Bom Repouso recebem
diversas reformas melhorando o ambiente escolar

A Prefeitura de Bom Repouso sempre
trabalhando para o bem estar da
população e consequentemente
melhorar a qualidade de vida, jamais
poderia deixar esquecida uma das áreas
mais importantes do município, que é a
Educação, pois sabe que o futuro do
desenvolvimento do município passa
pelas crianças que merecem um ensino
de qualidade com todo conforto e
dedicação, tanto por parte dos
profissionais do Magistério, como da
Administração Pública.

Com investimentos em cursos de
capacitação dos profissionais, agora era
a vez de melhorar o ambiente físico das
escolas para torná-las ainda mais
acolhedoras.

Desde o início desta gestão, as escolas
vêm passando por reformas como
pinturas, melhorias em suas
dependências, deixando todas bem
cuidadas e dando aos estudantes a
tranquilidade de estar em um lugar
agradável, onde eles possam sentir-se
bem e prazer em estudar, já que a escola
oferece condições adequadas, como
bons professores, merenda escolar de
qualidade, transporte seguro e agora
escolas praticamente novas.

As escolas que passaram por
reformas, mas mesmo assim, a Secretaria
de Educação continua atenta para
quaisquer outros imprevistos para
arrumar, são as seguintes: Escola
Municipal Manoel José Pereira no

Bairro Caetanos; CEMEI - Maria José
Brandão “Dona Zita”; na cidade;
Escola Municipal Basileu Cândido
Crispim no bairro Damázios; Escola
Municipal José Manoel da Costa no
bairro Campo Alegre; Escola Municipal
Prefeito Atílio da Silva Brandão, também
na cidade.

“As reformas possibilitaram melhorar
a qualidade da educação ofertada e tem
impacto fundamental no aprendizado e
formação das crianças. As reformas
atendem uma necessidade que
almejavam, a partir disso os professores
se sentem mais motivados para
lecionarem e os alunos para
aprenderem” enfatiza a Secretária de
Educação, Renê Gonçalves da Silva.

Escolas

Municipais de

Bom Repouso

reformadas

Escola Municipal Francisco de
Souza Costa em Borda da Mata
realiza reunião de pais da Educação
Infantil e Ensino Fundamental I com
palestra da Psicóloga Carla Nathália

No dia 04 de junho, aconteceu na
Escola Municipal Francisco de Souza
Costa, no bairro Nossa Senhora de
Fátima em Borda da Mata, uma reunião
de pais da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I. A Diretora Maria de
Lurdes Carvalho acolheu a todos,
destacando a missão do
acompanhamento dos pais em relação à
vida escolar dos filhos de forma
contínua e que aproximar família e escola
é o melhor caminho para se conquistar
uma educação de excelência.

Os pais tiveram a oportunidade de
também dialogar com os professores,
conferir os resultados do primeiro
bimestre e acompanhar as palestras
ministradas.

A psicóloga da Rede Municipal de
Ensino, Carla Nathália Gomes da Silva,
enfatizou sobre Família e Escola,
ressaltando que “é necessário que

família e escola caminhem juntas, com
interação mútua, buscando sempre
eficácia na educação e no aprendizado”.

Esteve presente na reunião, o
professor, escritor, palestrante, músico
e treinador físico, mestre e divulgador
da Capoeira, Carlos Rufino de Carvalho,
o Mestre Pardal. Trouxe informações
relevantes aos pais sobre as
contribuições da prática de Capoeira
para o desenvolvimento das crianças,
falou sobre a Lei 10.639/03 que traz a
obrigatoriedade da presença da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana” no Currículo Escolar.
Mencionou sua vasta experiência
internacional levando a Capoeira a
diversos países do mundo.

Os pais tiveram a oportunidade de
conhecer algumas obras literárias
produzidas por Carlos e sanar dúvidas
em relação à Capoeira.

Fast Hand de Borda da Mata reúne
cinco cidades e movimenta o Ginásio
Poliesportivo no dia 05 de junho

O Ginásio Poliesportivo Irmãos Rocha
esteve movimentado o dia todo em 05
de junho. É que no local, foi realizado o
Fast Hand Borda da Mata. Com a
participação de cinco cidades, pois além
de Borda da Mata, compareceram Bueno
Brandão, Inconfidentes, Ouro Fino e
Cachoeira de Minas.

A organização ficou por conta de
Wesley Santos, Natália Tainara e Regina
Moreira, que receberam total apoio da
Prefeitura, que tem procurado incentivar
o esporte no município, em todas as
modalidades.

O evento começou às 8h da manhã e
se encerrou às 19h. Os jogos foram
disputados em diversas categorias
como: Adulto Masculino e Feminino e
Cadete Masculino e Feminino.

De acordo com os organizadores, o
evento foi um sucesso, houve
participação das torcidas e os atletas se
empenharam ao máximo para que o
público pudesse assistir a um belo
espetáculo.   Autoridades como o
Prefeito Afonso e o vice, Célio Cabral, e
alguns vereadores também
compareceram para prestigiar o Fast

Hand. “Foi um dia inesquecível para nós,
amantes do handebol. Ver tanta gente
apaixonada pelo esporte reunida é
gratificante. E em nome de todos os
atletas de Borda da Mata, quero
agradecer aos responsáveis de cada

equipe presente, Édson e Lucas
responsáveis pelas equipes de Ouro Fino
e Inconfidentes, Estevão responsável
pelas equipes de Cachoeira de Minas ,
Richard e Isabela responsáveis pelas
equipes de Bueno Brandão e à todos os

Bordamatenses que nos prestigiaram no
ginásio. Agradecer também ao apoio da
Administração Municipal e a Polícia
Militar. E esse foi apenas o 1º de muitos
que virão”, conclui Wesley Santos, um
dos organizadores do evento.
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Aluno do IEF de Inconfidentes
apresenta trabalho de preservação

do meio ambiente em Escola
Municipal de Bom Repouso

No dia 03 de junho, a Escola Municipal
Prefeito Atílio da Silva Brandão, de Bom
Repouso, teve a visita do aluno em
Gestão Ambiental, do Instituto Federal
do Sul de Minas - Polo Inconfidentes,
Danilo Pereira, para apresentar o seu

trabalho para os  alunos do 5° ano, sobre
o Dia Nacional do Meio Ambiente. Os
alunos foram conscientizados sobre a
importância da preservação da nascente
do Rio Mogi Guaçu e do Plantio de
Araucária.

BORDA DA MATA

BORDA DA MATA

Falece em Tocos do Moji
o ex-vereador de Borda da
Mata Antonio Ricardo de quando
 o município ainda era Distrito

Antonio Ricardo Alves, nascido em
03 de janeiro de 1949, filho de Manoel
Ricardo Alves e Gabriela de Jesus,
natural de Tocos do Moji, casado com
a senhora Angelina Maria Pereira Alves,
pai de 3 filhas e avô de 3 netos (as).

Antônio sempre se dedicou ao bem
estar da população, encarando os
desafios e cumprindo sua missão com
coragem, lealdade e humildade, foi
vereador por dois mandatos,  sendo no
ano de 1982 a 1988 e 1992 a 1996, e
contribuinte de vários projetos
importantes. Como vereador, ajudou a
ampliar e reformar o prédio da Escola
Estadual José Tomas Cantuária Junior,
onde junto ao Governador Hélio Garcia
conseguiu verbas na colaboração, bem
como doou parte do terreno que
ampliou poliesportivo da escola.

Já no seu segundo mandato
intermediou a realização da
pavimentação  das ruas José Tomas
Cantuária e Antônio Mariano da Silva,
participando efetivamente do processo
de emancipação de Tocos do Moji ,
sendo homem de fé e de uma grandiosa
generosidade, pois ainda doou um
terreno para construção da capela de
Nossa Senhora Aparecida no local
denominado de Vargem Grande.

“A Prefeitura de Tocos do Moji
manifesta os mais sinceros
sentimentos a todos os familiares e
amigos do Sr. Antônio Ricardo Alves,
ex-vereador do então Distrito de Tocos
do Moji e i lustre cidadão
tocosmojiense. Que Deus dê o
conforto necessário a todos”, diz o
Prefeito Givanildo.


