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P r e f e i t u r a  d e  B o r d a  d a  M a t a  r e a l i z a
manutenção de pontes no bairro Estação

Mais de 150 empresários do Circuito das Malhas participam
de evento sobre vendas no Mercado Livre em Jacutinga e
Prefeito Afonso de Borda da Mata representa o muncípio

O Circuito Turístico das Malhas do
Sul de Minas promoveu o evento “Polos
de Moda vendendo no Mercado Livre”,
o qual contou com a palestra do
especialista na plataforma digital,
Rodrigo Garcia e também do gerente da
agência de promoção de investimentos
no Estado, Invest Minas, Renato Ferraz.
O encontro teve também como parceiros
o Sebrae e a Acija - Associação

Comercial e Industrial de Jacutinga.
De acordo com o Presidente do

Circuito das Malhas e Secretário de
Governo de Jacutinga, Newton de
Carvalho - Niuzinho, “a importância de
estarmos ligados a uma das maiores
plataformas de vendas da Internet e
também de maior credibilidade é uma
grande oportunidade para alavancar
ainda mais os negócios da região.”

Além dos empresários do ramo da
moda, o encontro contou com a
participação de prefeitos, representantes
e Associações Comerciais das seis
cidades integrantes do Circuito das
Malhas: Albertina, Borda da Mata,
Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião e
Ouro Fino. De Borda da Mata, o
representante foi o próprio Prefeito
Afonso Raimundo de Souza.

Prefeito Afonso e Vice, Célio Cabral de Borda da Mata participam
da abertura da Taça EPTV de Futsal 2022 em Inconfidentes

A cerimônia de abertura da Taça
EPTV de Futsal 2022 reuniu
representantes das cidades da região e
mostrou parte da história do município
anfitrião à transmissão regional.

A tradição do crochê e a presença
forte dos peregrinos, com os cinco
caminhos de peregrinação que passam
por Inconfidentes foram destaques.

No ginásio do
@ifsuldeminasinconfidentes o Diretor-
geral Professor Luiz Flávio apresentou
os produtos confeccionados pelos

alunos e também a Fanfarra e as Balizas
do IF, que conquistaram o público com
suas performances.

A Prefeita de Inconfidentes,
Rosângela Dantas, deu as boas-vindas
às delegações e desejou que o torneio
seja regido pelo espírito esportivo,
respeito e humildade “é uma grande
honra receber este grande evento
esportivo aqui em Inconfidentes.”

Para o Presidente do Circuito das
Malhas e Secretário de Governo de
Jacutinga, Newton de Carvalho -

Niuzinho, na ocasião representando
também o Prefeito de Jacutinga,
Melquíades Araújo, “é de grande
importância para toda a região
evidenciar nossas potencialidades
para receber tanto turistas, quanto
eventos desse porte. É uma grande
satisfação sediar a abertura do
campeonato que reúne atletas de 55
cidades do Sul de Minas no Circuito
das Malhas.”

A final do Taça EPTV de Futsal está
prevista para 2 de julho, em Alfenas.

PANIFICADORA FLOR DA MATA

Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes

e completa linha de mercearia.
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A Prefeitura de Borda da Mata, através do Departamento de
Obras, trabalha diariamente em várias frentes para manter e
melhorar a infraestrutura do município.

E no final do mês de abril, foi realizada a manutenção de uma
ponte na Rua Ângela Maria Barbosa dos Santos, no bairro
Estação. Agora no início de maio, foi feita a manutenção também
da ponte localizada na Rua Ângelo Guazeli, colocando novos
pranchões.

“São ações que trazem melhorias diretas a vida de
trabalhadores, moradores e munícipes que transitam pelo local”,
diz a Secretária de Obras, Rita.

Polícia Militar apreende armas
de fogo com autor de violência
doméstica no bairro Descalvado

No dia 03 de Maio, terça-feira, por volta das 09h50, a PM após tomar conhecimento
via 190 por denúncias anônimas dando conta que no bairro Descalvado um autor
cometia violência doméstica contra sua companheira e fazia disparos de arma de
fogo. Diante da denúncia, a PM iniciou operação policial deslocando até o local e
em contato com vizinhos do autor confirmaram a veracidade da denúncia. Em contato
com a vítima que aparentava abalo psicológico franqueou a entrada dos policiais e
ao ser indagada sobre o teor da denúncia, entrou em prantos, confirmou indicando
ainda o paradeiro de 03 armas de fogo, munições e bombas artesanais. Diante dos
fatos as esquipes procuram o autor pela fazenda onde foi abordado e preso,
posteriormente o autor juntamente com as armas e materiais foram conduzidos a
Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende autora
de roubo a transeuntes no

bairro Nossa Senhora Aparecida.
No dia 21 de Abril, quinta-feira, por volta das 10h, no bairro Nossa Senhora

Aparecida, a PM recebeu ligação via 190 informando um roubo a transeuntes, onde
um homem e uma mulher abordaram a vítima e com uso de violência subtraíram sua
carteira. Diante dos fatos a PM de posse das informações e características dos
autores iniciou rastreamento, sendo encontrada uma mulher com as características
informadas pela vítima que ao perceber a aproximação da viatura demonstrou
nervosismo, sendo esta abordada e conduzida a unidade policial onde foi
reconhecida pela vítima, sendo então presa e conduzida a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende foragido da
Justiça no centro de Borda da Mata
No dia 07 de abril, quinta-feira, por volta das 10h08, no  Centro, a PM após tomar

conhecimento da existência de um mandado de prisão em desfavor do infrator, deu
início a operação policial no intuito de localizar o foragido. Durante diligências a
equipe policial deparou com indivíduo próximo ao coreto, sendo este abordado e
preso, posteriormente o autor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil.
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Tradicional Procissão de Tratores  de Bom Repouso
volta a movimentar  a cidade no Dia do Trabalho

No dia 1º de maio, foi comemorado o Dia do Trabalhador. Em Bom Repouso, houve uma grande comemoração. Na parte da manhã, no Ceasinha se reuniram inúmeras pessoas para a Missa, presidida pelo Pároco
Padre Carlos, onde louvaram e agradeceram a Deus pelos frutos colhidos e pelo trabalho exercido por homens e mulheres do município.

Após a celebração, ocorreu a procissão e a benção dos tratores em frente a Igreja Matriz.
A população ficou muito contente com a volta da tradicional Procissão de Tratores que movimentou a cidade e todos os bairros.
“Que o nosso glorioso São José, interceda sempre abençoando nossa população e nossos agricultores que fazem desta terra um solo abençoado”, diz um dos organizadores do evento.

Secretaria de Saúde de Bom Repouso realiza 1º Encontro
dedicado ao transtorno do espectro autista (TEA)
No dia 29  de abril, foi realizado em

Bom Repouso o 1º encontro dedicado
ao transtorno do espectro autista
(TEA) no qual foram apresentadas

novas propostas de acompanhamento
com uma visão integral do paciente,
propondo-se principalmente trabalhar
a autonomia e contexto familiar

saudável.
A Secretaria de Saúde agradece a

participação de todos na construção
deste mundo que queremos.

Programa Produtor Consciente em Bom Repouso realiza 1º sorteio com 21 contemplados

No final da
tarde do dia 1º

de Maio de
2022, Dia do

Trabalho,
aconteceu o

Primeiro Sorteio
do Show de

Prêmios 2022
referente ao
Programa
Produtor

Consciente em
Bom Repouso.

Foram 21
produtores

rurais
contemplados

com a
premiação.

O evento teve
a participação

de
representantes
do Executivo,

Legislativo e da
comunidade

local.
“Agradecemos

a todos os
Produtores
Rurais pela
participação

deste sorteio”,
dizem os

organizadores.
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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.

Prof iss ionais  da  Educação de  Borda  da  Mata  par t ic ipam
de capaci tação “EDUCVIDA” em Santa  Ri ta  do  Sapucaí

No dia 30 de abril, a Secretária de Educação, Gláucia Brandão Guilherme, e professores da Rede Municipal de Ensino que aceitaram o convite para o curso,
participaram de uma formação na cidade de Santa Rita do Sapucaí, ministrado pela docente Rosé Mary Bueno de Paiva Alcantara Cunha - EDUCVIDA –
Educação, Psicopedagogia, História e Cultura de Olho na Vida.

As atividades do curso aconteceram das 8h às 17h. O Tema em estudo foi: Como elaborar o PDI – Plano de Desenvolvimento Individual – e PEI – Plano
Educacional Individualizado.

A capacitação dos profissionais é promovida pela Secretaria Municipal de Educação e o objetivo é proporcionar formação continuada a fim de aprimorar as
práticas pedagógicas e otimizar o processo ensino-aprendizagem.

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Bom Repouso realiza reunião com Monitoras de Creche
Foi realiza em Bom Repouso neste mês

de maio, uma reunião com as monitoras de creche

para discutir assuntos referentes aos

cuidados  com as crianças.

“A escuta ativa permite desenvolver confiança e o

surgimento de novas ideias na partilha de

conhecimentos”, diz a Secretária de Educação,

Renê Gonçalves da Silva.
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Psicóloga do CRAS de Tocos do Moji ministra palestra sobre Bullyng
n a  E s c o l a  E s t a d u a l  J o s é  To m á s  C a n t u á r i a  J ú n i o r  d o  M u n i c í p i o

No dia 26 de Abril,  foi realizada na Escola Estadual
José Tomás Cantuária Júnior, uma palestra educativa,
com os Alunos do 6º e 7º ano, pelo programa PSE. A
palestra foi realizada pela Psicóloga do CRAS Tainá
Rezende. O tema foi Bullying.

“Trabalhar nossas crianças e Adolescentes, pois eles serão o nosso futuro. Bullying é uma prática que tem consequências graves, e por isso, é urgente e necessária que essa temática seja abordada para
conscientização dos nossos estudantes”, diz a Psicóloga Tainá Rezende.

Publicações da Câmara
Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 12/2022
“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 Josino Silveira a rua 1 no Loteamento Monsenhor
Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia na rua Duque
de Caxias e termina na divisa da área verde 2 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.
Proposição de Lei nº 13/2022

“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 Sebastião Pereira de Rezende a rua 3 no
Loteamento Monsenhor Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que
se inicia na rua Duque de Caxias 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.
Proposição de Lei nº 14/2022

“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 Francisco de Souza a rua 4 no Loteamento
Monsenhor Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia na
rua Duque de Caxias e termina na rua Ilcrécio Machado Homem no Bairro Santa
Cruz.Art.

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.
Proposição de Lei nº 15/2022

“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 Sebastião Dantas Ribeiro a rua 5 no Loteamento
Monsenhor Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia na
rua Antônio Pinto Salgado e termina na rua José Francisco dos Santos 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

Tocos do Moji volta a ter mensalmente a Manhã Cultural aos domingos

No dia 1º de maio, mais uma Manhã Cultural aconteceu em Tocos do Moji, com a exposição de artesanato, comidas típicas
e uma brilhante apresentação da Orquestra de Viola Família Raízes.  Com a normalização da Pandemia todo mês terá a Manhã
Cultural na cidade.

Borda da Mata já tem cinco casos de Dengue
confirmados e quatro em investigação

Infelizmente estamos presenciando
um aumento exponencial no número de
casos de Dengue em nossa região. Em
Borda da Mata, até  o dia 09 de maio,
temos 05 casos confirmados de Dengue
e 04 em investigação.

Na tentativa de não deixar alastrar o
número de casos na cidade, a equipe de
Agentes de Endemias, tão logo ficam
sabendo da suspeita do caso, já fazem o
bloqueio, o qual consiste em jogar
veneno em todos os quarteirões que
rodeiam o endereço do caso suspeito, a
fim de matar o Aedes aegypti.

O Secretário de Saúde, Celso do
Amaral, adquiriu telas protetoras para
as caixas d’água descobertas,
principalmente de famílias mais carentes,
uma vez que este local é de suma
importância no controle do mosquito.
Quando descoberta, existe um alto risco
de desenvolvimento do Aedes.

O objetivo principal da equipe de
Saúde é mobilizar o máximo de
trabalhadores e população para a
realização de ações destinadas ao
combate do mosquito Aedes aegypti,
através, principalmente, de campanhas
educativas e de comunicação social,
como o que vem sendo feito:

- No dia 29 de abril, Celso e a
coordenadora de Vigilância em Saúde,
Grazieli Siqueira, estiveram presentes na

Rádio Ativa FM para um bate papo com
a população sobre medidas de
prevenção e também sinais e sintomas
característicos da doença.

- A igreja católica falou nas missas
sobre a importância de conter os
possíveis criadouros do Mosquito em
suas residências;

- A Secretaria de Educação Municipal
trabalhou a temática Dengue em todas
as escolas municipais;

- O setor de comunicação da prefeitura
municipal lançou vídeos e notas
orientativas de combate ao Aedes...

Somente com ações de Mobilização
Social e conscientização de toda a
população, conseguiremos manter o
município fora de uma epidemia de
Dengue.

Não se deve esquecer ainda que, além
da Dengue, o Aedes aegypti transmite

a Chikungunya, Zika Vírus e Febre

Amarela, doenças que, se não atendidas

e tratadas a tempo, podem levar até

mesmo à morte.

A melhor forma de prevenir todas estas
doenças é evitar a proliferação do
mosquito Aedes Aegypti, eliminando
água armazenada que pode se tornar
possível criadouro, como vasos de
plantas, bolsões de água, pneus,
garrafas plásticas, piscinas sem uso e
sem manutenção, e até mesmo

recipientes pequenos, como tampas de
garrafas.

Medidas simples podem e devem ser
adotadas: substituir a água dos pratos dos
vasos de planta por areia; deixar a caixa
d´água tampada, como já mencionado;
cobrir os grandes reservatórios de água,
como as piscinas, e remover do ambiente
todo material que possa acumular água.
No caso de Borda da Mata, todo cuidado
e atenção devem ser dados aos
bebedouros dos animais, principalmente
cavalos, onde não é raro ser encontrado
larvas do Aedes Aegypti.

Roupas que diminuem a exposição da
pele também proporcionam alguma
proteção às picadas e podem ser uma das
medidas adotadas, principalmente durante
surtos. Repelentes e inseticidas podem ser
usados, desde que seguindo todas as
instruções do rótulo. Mosquiteiros
proporcionam boa proteção,
principalmente para bebês, pessoas
acamadas e imunodeprimidos.

Se cada bordamatense fizer sua parte,

junto com o trabalho destes servidores,

com certeza estaremos diminuindo muito

esse risco alto e, consequentemente,

evitando uma possível epidemia de

Dengue em nosso município.

Ajude você também nesta luta!
Departamento Municipal de

Epidemiologia

Secretaria de Saúde de Bom Repouso realiza Semana
dedicada à Saúde do Trabalhador no Ceasinha

Durante a primeira semana de maio foi realizada a Semana dedicada à Saúde
 do Trabalhador no Ceasinha do Morango de Bom Repouso.

Foram dadas orientações, distribuição de brindes e avaliação da saúde dos trabalhadores.
Além da vacinação contra a Influenza para os grupos da campanha.
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COMUNICADO!
O TELEFONE FIXO DA APAE DE BORDA DA MATA (35-3445-2000) FOI DESATIVADO.
QUEM PRECISAR, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO CELULAR (35- 99869-2013).
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Primeira bezerra do Programa mais
Genética nasce em Senador José Bento

Os serviços de inseminação
artificial prestado pela Prefeitura de
Senador José Bento tem auxiliado os
pequenos produtores  rurais  do
município a  melhorarem
geneticamente seus rebanhos de gado
leiteiro e de corte, garantindo mais
qualidade, produtividade e renda às
famílias.

A partir do momento em que o

serviço é solicitado ao inseminador
municipal Donizete, o produtor recebe
o sêmen de forma gratuita, assim como
os materiais utilizados pelo o técnico.
O produtor rural que tiver interesse
deve entrar em contato com o  Donizete
através do número 35. 99915-7037.

No mês de abril, nasceu a primeira
bezerra, dentro deste importante
programa no município.

Borda da Mata realiza Coleta de Lixo
Eletrônico e Óleo de Cozinha

A Prefeitura de Borda da Mata de 18 a
29 de Abril a coleta de Lixo Eletrônico e
de Óleo de Cozinha, na Praça Antônio
Megale, ao lado do Coreto das 10h às
16h.

O lixo Elétrico e Eletrônico (REEE) são
todos os dispositivos eletroeletrônicos,
de celulares, tablets, computadores,
TVs, lavadoras de louça e de roupa,
geladeiras e etc., que foram descartados.

“Descarte seu lixo eletrônico
corretamente”, pede o Prefeito Afonso,
que sempre pretende realizar essas
ações.

Bairro Santa Cruz em Borda da Mata ganha
Torre de Comunicação com sinal para celular
No final do mês de abril,  foi realizado pela

Prefeitura de Borda da Mata,  a inauguração da torre
de comunicação do bairro Santa Cruz, para sanar o
problema de falta de sinal em aparelhos celulares
nas imediações de todo o bairro.

O projeto foi realizado com verba solicitada pela
Câmara de Vereadores e a obra realizada pela
Administração do Município.

“Nossos agradecimentos especiais aos
proprietários do terreno que nos cederam para a
instalação da torre! João Paulo Megale e a Sra. Ana
Megale Rezende” diz o Prefeito Afonso e acrescenta
“inúmeras famílias serão beneficiadas.”

CRAS Itinerante de Borda da Mata realiza
palestras no Cervo, Sertãozinho e Santa Cruz

Durante os dias 18 a 20 de abril, o CRAS Sebastiana Marques, de Borda da Mata, realizou palestra e
encontros nos distritos do Cervo e Sertãozinho, além do Bairro Santa Cruz para as pessoas que fazem
parte dos programas disponibilizados pelo Departamento de Desenvolvimento Social e o CRAS. As
palestras foram apresentadas pelos palestrantes Leo e Érica que compõem a equipe do CRAS.

Estrada do Frigorífico em
Borda da Mata recebe
manutenção neste mês
A Prefeitura de Borda da Mata, através da

Secretaria de Obras segue com o trabalho de
manutenção das estradas do município.

Desta vez foi feita a manutenção da estrada do
Frigorífico Damata, para garantir boas condições
de tráfego, seja para os produtores rurais,
moradores e todos aqueles que necessitam desta
via.

 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
   Abertura  de firma, Previdência Social,

Imposto de Renda de
pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade
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EMPRESA TM TÊXTIL 
CONTRATA REPRESENTANTE

COMERCIAL
EXPERIÊNCIA NO RAMO TÊXTIL

VEÍCULO PRÓPRIO
DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS 

CURRICULUM  para:
tmtextil2022@gmail.com

Atividade Física da Saúde volta ao Ginásio
Poliesportivo de Tocos do Moji toda terça-feira
com acompanhamento de Fisioterapeuta

Convidamos a toda população para participar da Atividade Física
da Saúde todas as Terças-feiras as 7h no Poliesportivo, com o
Fisioterapeuta da Rede, Luiz Henrique Melo.

O seu corpo é seu maior bem. O exercício físico é seu melhor investimento. O que está esperando para melhorar seu
patrimônio?

Vamos lá convide um vizinho um parente e leve com você.
A equipe do PSF estará de portas abertas esperando vocês para acompanhar toda semana com você, lá é aferido sua Pressão

Arterial antes da Atividade Física e várias orientações.

Orquestra Família Raiz de Tocos do Moji realiza
ensaio aberto ao público na Manhã Cultural

A Orquestra Família Raiz realizou um ensaio aberto ao público na manhã cultural em Tocos do Moji O responsável agradece
os  contribuintes Paulo Armando, Valdecir Armando, José Caetano, Geraldo da Penha, Chuda.

“Agradeço em nome de todos as contribuições, e quem quiser ser membro contribuinte de nosso grupo pode nos procurar”,
diz Tiago Almeida.

Responsável pelo Departamento de
Turismo de Tocos do Moji, Regiane
Cruz participa da apresentação do
Virado de Banana no Encontro da
Frente da Gastronomia Mineira
Região Sul realizado pela IGR

Caminhos Gerais em Poços de Caldas
No dia 28 de abril,

a equipe da IGR
Serras Verdes do
Sul de Minas
esteve em Poços de
Caldas para a
apresentação do
Virado de Banana
no Encontro da
Frente da
G a s t r o n o m i a
Mineira Região Sul
realizado pela IGR
Caminhos Gerais.

Fábio Noronha,
secretário de
cultura e turismo de
Estiva e Diretor de
Marketing do
CTSV, apresentou a
receita deste bem
i m a t e r i a l
inventariado por 4
municípios da
região.

Álvaro Costa, diretor de turismo e cultura de Gonçalves, apresentou o vídeo
realizado recentemente no município que enfatiza a cultura da roça e seus pratos
típicos, dentre eles o virado de banana.

Clodoaldo Costa, gestor do CTSV, apresentou o vídeo A Mantiqueira de Todos
os Sabores, projeto da IGR em atual veiculação.

Os organizadores também agradeceram a presença de Rogério Rosa, de Córrego
do Bom Jesus, Regiane Cruz, de Tocos do Moji, Renata Fernandes, de Senador
José Bento, Ivonete Cruz, de Gonçalves e Rosana Ferraz,  de Cambuí, representantes
da IGR Serras Verdes e associados.

“O Encontro da Gastronomia Mineira - Regional Sul - Equipe Serras verdes do
Sul de Minas, na cidade de Poços de Caldas, apresentando o Virado de Banana,
prato regional que abrange diversos municípios como Estiva, Cambuí, Camanducaia,
Gonçalves, Tocos do Moji entre outros, foi excelente”, diz a Responsável pelo
Departamento de Turismo de Tocos do Moji, Regiane Cruz.Estudantes da Escola Municipal Manoel Rodrigues

Machado de Tocos do Moji tem aula de saúde bucal

No dia 25 de abril, na Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado teve a presença da Dra. Ana Flávia Maria da Silva,
dentista. “Nossos pequenos tiveram uma aula de saúde bucal, conteúdo do nosso material LDI (Livro Didatico Integrado)
Sistema Aprende Brasil, conteúdo que veio na Educação Infantil e foi estendido para as demais salas, pela importância do
cuidado com os dentinhos”, diz a Diretora da Escola, Daniele Benassi.

Políticos de Tocos do Moji cobram do Diretor Geral do
DER o recapeamento completo da rodovia que liga o município a Borda da Mata

No mês de abril, políticos de Tocos do
Moji, entre eles, o Prefeito Givanildo
José da Silva, estiveram na sede do DER
MG em Belo Horizonte, quando
participaram de uma reunião com Diretor
Geral Robson Santana.

“Demonstramos a ele a situação crítica

em que se encontra a rodovia MG 1935
que liga Tocos do Moji a Borda da Mata
e que a manutenção de tapa buraco não
está dando resultado. Reivindicamos o
recapeamento total do trecho.
Agradecemos ao Dr.  Robson Santana e
toda sua equipe pela recepção e pelo

compromisso assumido que vai trabalhar
para realização desta obra. Queria
agradecer a nossa Câmara Municipal de
Vereadores por acreditar em nosso
trabalho e estar sempre unidos para
juntos entregar um serviço de qualidade

a nossa população. Agradecer o
Deputado Estadual Tito Torres, ao
Helder, assessor do Deputado Federal,
Rodrigo de Castro que nos
acompanharam nessa reunião.
Agradecer aos deputados pelo

comprometimento que vem tendo com
nosso município. Que Deus abençoe a
todos e juntos vamos trazer muitas
conquistas para nosso município”,
conclui o Prefeito Givanildo José da
Silva.

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!!!

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.


