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Borda da Mata passa a fazer parte
de mais um caminho religioso:

“Caminho de Nhá Chica”
Cidade será a primeira parada da recém-criada rota de peregrinação

‘Caminho de Nhá Chica’. Ela parte de Inconfidentes até Baependi,

por um trecho de 250 quilômetros que envolve 14 municípios. Ato

inaugural do caminho está previsto para 14 de junho.

Borda da Mata está no
caminho de mais uma rota
religiosa. A cidade será a
primeira parada do recém-
criado “Caminho de Nhá
Chica”, que parte de
Inconfidentes e segue por um
trecho de 250 quilômetros até
Baependi. Ao todo, o
caminho envolve 14 cidades.

Uma caminhada inaugural
marcará o início da rota no dia
14 de junho, quando os
peregrinos partirão da Igreja
Matriz de Inconfidentes até o marco zero do caminho: a Capela Nhá Chica,  na zona
rural da cidade. Uma missa será celebrada no local, inaugurando oficialmente a rota
de peregrinação.

No dia seguinte, em 15 de junho, partirá da capela o grupo de peregrinos que vai
percorrer pela primeira vez a rota traçada em homenagem à beata. “Esperamos que
as pessoas possam usufruir desse caminho como forma de desenvolver a
espiritualidade. É também um trabalho para desenvolver o turismo religioso”, conta
o jornalista Valmei Bueno, um dos idealizadores da rota.

Esta será a terceira rota religiosa que inclui Borda da Mata. O município já integra
o ‘Caminho da Prece’ e o ‘Caminho da Fé’. Além de manter fortes vínculos com a
religiosidade e cultura local, as rotas são um dos eixos de desenvolvimento do
turismo na cidade, que recebe milhares de peregrinos todos os anos. Fiéis e turistas
que perfazem os trechos movimentam hotéis, restaurantes e o comércio em geral,
com forte impacto econômico no município.

Capela devotada a Nhá Chica inspirou a criação do caminho
Francisca de Paula de Jesus, a Nhá Chica, nasceu em São João Del Rei, em 1810,

e viveu quase toda a sua vida em Baependi, onde tornou-se conhecida, ainda em
vida, como Santa e mãe dos pobres. Por sua vida devotada à caridade e à Igreja foi
beatificada em maio de 2013 pela Santa Sé católica. Ela é considerada a primeira
mulher brasileira descendente de escravos a receber este reconhecimento da Igreja
Católica.

Foi logo após a beatificação que surgiu a ideia de construir uma capela para Nhá
Chica, em Inconfidentes. A homenagem se materializou em julho de 2017, no Bairro
Roma, zona rural do município, em uma área particular. Não por acaso, a capela foi
erguida no quilômetro 230 do Caminho da Fé, rota religiosa que inspirou os criadores
do trajeto que homenageia a beata de Baependi.

A construção resultou de diversos mutirões de fieis, esforço que deu forma a uma
arquitetura rústica, pensada assim para reproduzir a antigas casas de Minas Gerais.
No dia 20 de julho de 2017, a capela recebeu as bênçãos do pároco de Inconfidentes,
padre Antônio Brentegani. A época, o religioso ressaltou a simplicidade de Nhá
Chica e a nova possibilidade aberta aos peregrinos com a construção da capela:
“Aqui os peregrinos vão rezar e conhecer melhor a vida e as virtudes desta mulher
simples”, considerou.

Mas a devoção por Nhá Chica levou os fiéis a projetarem um novo passo. Durante
uma das missas de celebração de sua beatificação, surgiu a ideia de criar o trajeto
religioso dedicado a ela. Desde então, o grupo se organiza em Inconfidentes para
concretizar o projeto, o que finalmente acontecerá e junho.

Valmei conta que, nos últimos dias, o grupo já sinalizou parte do percurso. A
expectativa dele é que o caminho se desenvolva aos poucos. “A gente lança a
semente e os frutos vão nascendo com o tempo. Com fé e com devoção de maneira
voluntária”, ressalta.

 Fone:(035)3445-3320
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   Abertura  de firma, Previdência
Social,Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos,
construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Distritos do Sertãozinho e Cervo recebem ‘Cine Família’
Centenas de pessoas acompanharam, nas praças dos distritos, as exibições

gratuitas de filme em uma estrutura de cinema ao ar livre. O projeto é uma

iniciativa da Prefeitura por meio do CRAS Sebastiana Marques

As exibições do ‘Cine Família’ nos distritos do Sertãozinho e do Cervo
reuniram centenas de pessoas nos últimos dias. O programa familiar foi
organizado pelo CRAS Sebastiana Marques e apresentou para as
comunidades filmes de animação em uma estrutura de cinema ao ar livre.

Foram dois dias de filmes e confraternização. No dia 05 de maio, o Cine
Família esteve na praça do Distrito do Sertãozinho. No dia 06, foi a vez da
praça do Distrito do Cervo. A atração na telona foi o longa de animação
‘Valente’, que conta a história de Merida, uma cativante princesinha
ruiva, cheia de personalidade.

A exibição dos filmes de animação é feita sob medida para reunir as
famílias e a comunidade. Objetivo cumprido com louvor .”Foram dias
muito agradáveis. No Sertãozinho, por exemplo, os pais se juntaram para
preparar um lanche para as crianças comerem durante o filme. A interação
e aproximação comunitária foi grande. Fica nosso agradecimento às mães
e pais, como a Michele, a Érica, a Rosi, o Eduardo e o Alcebíades, que
não mediram esforços para fazer o lanche das crianças”, conta a
coordenadora do CRAS, Marcela Gonçalves Machado.

Estrutura
Os filmes foram projetados por um equipamento de alta definição  em

uma enorme tela inflável, com 9 metros de altura por 12 metros de largura.
Contou ainda com som digital, imersivo e de alta definição. Para
acompanhar tudo isso, muitas cadeiras para acomodar todos com
conforto.

Exibição na Praça Antônio Megale terá nova data
No dia 04 de maio, o ‘Cine Família’ chegou a ser montado na Praça

Antônio Megale.
E s t a v a
programado para
ocorrer às 19h
daquela noite a
exibição do longa
de animação
‘ T o u r o
Ferdinando’, mas
começou a se
formar uma
tempestade, com
ventos fortes e
relâmpagos. Com a
presença de
muitos idosos e crianças, os organizadores acharam mais prudente desmontar a estrutura e marcar uma nova data de exibição.
A nova data será comunicada em breve, de acordo com a coordenação do CRAS Sebastiana Marques.

Chega a retroescavadeira que Borda da Mata
ganhou do Ministério da Agricultura

Chegou na noite do dia 03 de maio, a
retroescavadeira que o município de Borda
da Mata recebeu do Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento. A
máquina é muito bem-vinda: será um
reforço e tanto nos trabalhos de
manutenção das estradas rurais.

Trata-se de uma retroescavadeira
novinha em folha, modelo de fabricação
2018, da marca XCMG, com capacidade
operacional de 7,6 toneladas. A liberação
dela para o município contou com a
articulação política sempre decisiva do
deputado federal Bilac Pinto. O parlamentar
foi o responsável por indicar o município para receber o veículo.

“Nosso agradecimento ao deputado Bilac Pinto que, mais uma vez,
estava atento às necessidades de nosso município. Com a chegada desta
retroescavadeira, passamos a contar com três máquinas 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”, conta o prefeito André Marques.

Nova Retroescavadeira
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Projeto “Casa Viva” do Inatel recolhe
lixo eletrônico em Tocos do Moji

A cidade de Tocos do Moji  recebeu no
mês de abril, o projeto de coleta de lixo
eletrônico. Moradores puderam entregar
materiais fora de uso na praça Ivo Tomaz
Cantuária, das 9h, às 15h.

Puderam ser entregues celulares,
computadores, telefones, pilhas, baterias,
televisores, entre outros produtos
eletrônicos. O projeto não recolhe apenas
televisores e monitores de tubos
quebrados, lâmpadas fluorescentes e
toners.

A coleta faz parte do projeto Casa Viva,
do Instituto Nacional de
Telecomunicações (Inatel). Quem não
pode comparecer ao ponto de coleta, pode
entregar o lixo eletrônico no campus da instituição em Santa Rita do Sapucaí.

O projeto já passou por três cidades do Sul de Minas em 2019.  Em maio, Conceição dos Ouros e Machado recebem o projeto.

Orquestra  Viola Raízes do Distrito Fernandes em
Tocos do Moji se apresenta em Pouso

Alegre e Borda da Mata
A orquestra de

Viola Raízes, do
Distrito do
Fernandes, Tocos
do Moji,
coordenada pelo
professor Tiago
Almeida, se
a p r e s e n t o u
novamente na Expo
Criar, em Pouso
Alegre, na tarde de
domingo, 5 de maio,
valorizando assim a
cultura da música
raiz! Agradando e
emocionando o
público presente!
Nesse mesmo dia, à
noite, fez outra
apresentação no
coreto da praça, em
Borda da Mata. O repertório agradou muito a todos! 

As duas apresentações foram um sucesso!!! Parabéns Thiago
Aproveito também para agradecer a Prefeitura de Tocos do Moji que gentilmente nos disponibilizou o ônibus assim dando

um incentivo a mais para todos os alunos e integrantes da Orquestra de Viola Raízes.
Texto: Lucia e Irene. Fotos: Viviane.

Duas ruas do Distrito Fernandes em Tocos do Moji
ganham calçamento com recursos próprios do Município

A Prefeitura de Tocos
do Moji, sempre zelando
pelo dinheiro público, e
investindo no bem estar
da população, consegue
economizar recursos
mesmo com as
dificuldades enfrentadas
pelos municípios e desta
vez os beneficiados são
os moradores do Distrito
dos Fernandes que
ganharam  3.051 metros
q u a d r a d o s
pavimentação em bloquetes  e piso Inter travado, bem como colocação de
886 metros lineares de meio fio. As Ruas contempladas com essas obras
foram a Santa Cândida (bloquete sextavado) e Rua Sebastião Manoel de
Almeida (Inter travado). Os recursos da Prefeitura foram  no valor de
R$141.355,75.

Escola Municipal Ambrosina Maria
de Jesus comemora Jubileu de 25

anos de extensão de série
No dia 04 de maio, a cerimônia em

comemoração aos 25 anos de Extensão
de Série do Ensino Fundamental na
Escola Municipal Ambrosina Maria de
Jesus, Distrito Sertão da Bernardina,
Tocos do Moji. A cerimônia contou com
a presença de autoridades Políticas,
Civis e Religiosas. Excelentíssimo
Prefeito Dr. Antônio Rodrigues da Silva,
Vice-Prefeito Sr. José Armando Pereira,
Presidente da Câmara Municipal
Vereador Almir Rogério de Godói,
Secretário da Câmara Municipal Vereador
Josué Severino da Silva, Vereador
Evandro Aparecido Alves. O
Reverendíssimo Padre Paulo Vieira
Âmbar, Pároco da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida de Tocos do Moji
celebrou missa em Ação de Graças.
Participaram também da cerimônia, Ex-
funcionários da Instituição, Professores,
Coordenadores, Secretárias, Auxiliares
e a ilustre presença do Senhor Luís
Carlos Cobra, ex-prefeito do Município
de Borda da Mata, o qual trabalhou
juntamente com lideranças de Tocos do
Moji e Sertão da Bernardina para o
processo de extensão de série da escola.

Após a Celebração da Santa Missa,
ocorreu a solene cerimônia em
homenagem à Escola Municipal
Ambrosina Maria de Jesus. A Diretora
Educacional Taynara Aparecida da Silva
enfatizou todo trabalho realizado
durante esses anos. Representando o
Corpo Docente, o Professor Sebastião
Raul prestou homenagem a todos,
demonstrando o quão importante foi o
Processo de Extensão de Série para a
Escola e tudo o que a instituição
representa em sua vida, agradeceu ao
apoio da Prefeitura, do Departamento
Municipal de Educação e pela amizade
construída ao longo da sua jornada como

professor na escola.
O Diretor do Departamento Municipal

de Educação, Senhor Ernane Aparecido
da Silva, agradeceu imensamente pelo
trabalho prestado por todos servidores
do Ensino Municipal, agradeceu pais,
alunos e desejou muito sucesso a todos.

Representando a Câmara Municipal de
Vereadores de Tocos do Moji, discursou
o Presidente Exmo. Vereador Almir
Rogério de Godói, enaltecendo o
trabalho realizado na Escola e também
por todos os responsáveis pelo
processo de extensão.

O Prefeito Municipal Dr. Antônio
Rodrigues da Silva em sua fala, prestou
homenagem ao Senhor Luís Carlos
Cobra, não somente pelo processo de
extensão de série, mas também pela
Emancipação do Município de Tocos do
Moji relembrando todos os esforços e
dificuldades no Processo de
Emancipação. O Prefeito exaltou também
o trabalho dos Professores e de todos
os profissionais da educação,
mencionou a grande importância da
família nos processos educacionais.
Reafirmou o grande compromisso que
tem com o Ensino no Município.

A Escola Municipal Ambrosina Maria
de Jesus, representada por todos seus
Servidores, agradece imensamente a
todos que prestigiaram a cerimônia, ao
grande trabalho realizado pelo Prefeito
Dr. Antônio Rodrigues da Silva, à
Câmara Municipal de Vereadores de
Tocos do Moji pelo apoio. Agradece
muito aos pais e alunos, intensificando
a grande importância do laço escola e
família para a construção de um mundo
mais digno.

Deus abençoe a todos com muita
saúde, alegrias e paz.

Equipe Escolar

Rua

Sebastião

Manoel

de

Almeida

Rua

Santa

Cândida

Comemoração do

Jubileu de 25

anos de extensão

de série da

Escola do Sertão

da Bernardina
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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

pratos

executivos

Prefeitura de Senador José Bento investe em Escola
aproximadamente 15 mil reais em sala de recursos

O Prefeito Fernando Fernandes também
esteve na Escola Municipal Professora
Maria Ferreira da Costa, junto com a
Secretária de Educação Valéria Vieira e o
Diretor Josmar Silva para conhecer a Sala
de Recursos que já está beneficiando os
alunos com dificuldades na aprendizagem.

O prefeito conheceu de perto as
demandas apresentadas pela a Professora
Valéria Paula e parabenizou todos pelo o
empenho neste projeto educacional tão
importante para o nosso município. O
prefeito ainda prometeu aos educadores
melhorias continuas neste projeto.

Caracteriza-se como um atendimento
educacional especializado que visa à
complementação do atendimento
educacional comum, no contra turno de
escolarização, para alunos com quadros
de deficiências ou de transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, matriculados em escolas
comuns, em qualquer dos níveis de
ensino.

No atendimento são abordadas
questões pedagógicas que são diferentes
das oferecidas em escolas comuns e que
são necessárias para melhor atender às
especialidades desses alunos.

A Secretária de Educação Valéria Vieira
e o Diretor da Escola, Josmar Silva
agradeceram o Prefeito Fernando
Fernandes pelo o apoio a este projeto que
vem a somar na educação do município.

Sala de Recursos na

Escola Municipal de

Senador José Bento

Alunos da Rede Municipal de
Ensino de Senador José Bento

visitam Feira do Livro
em Poços de Caldas

O prefeito Fernando Fernandes de
Senador José Bento, sempre investindo
na Educação do Município, procura
promover todo tipo de ação para
aprimorar ainda mais o conhecimento
dos estudantes.

Neste mês de maio, sempre é realizada
a famosa Flipoços, Feira do Livro em
Poços de Caldas. Sabendo da
importância deste evento educacional,
a Prefeitura ofereceu a alunos da Escola
Municipal Professora Maria Ferreira da
Costa um Passeio Cultural com muita
diversão, cultura e conhecimento. Os
alunos, professores e demais membros
da Secretaria de Educação agradecem
imensamente o prefeito Fernando, por
todo este apoio a Educação. A viagem
foi realizada no dia 30 de abril.

Estudantes na

Flipoços

Velório Municipal de Senador
José Bento recebe melhorias

A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento, através do Secretário de
Saúde, Natan Souza realizou melhorias
no Velório Municipal para melhor
atender as necessidades dos usuários

no local.
Foram implantadas cortinas em todas

as janelas; dois ventiladores  e um
bebedouro. Tudo com o apoio
Prefeito Fernando Fernandes.

Melhorias do Velório

Municipal
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Convênio da Prefeitura com a Una
garante bolsa de 40% para

servidores e seus dependentes
A Prefeitura de Borda da

Mata firmou um convênio com
a Una Pouso Alegre que
garante bolsa de 40% e
isenção da taxa de vestibular
para os servidores municipais
e seus dependentes. O
convênio é válido também para
aqueles alunos matriculados
na universidade em 2019.

A Una Pouso Alegre possui
18 cursos de graduação nas
áreas de exatas, humanas e
biológicas, além de MBAs em
Controladoria e Auditoria,
Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas e Gestão Estratégica
de Negócios.

Entre as melhores
universidades privadas do
país, a Una atua há 57 anos
no ensino superior. Hoje,

possui 18 unidades em Minas Gerais e Goiás. “Acredito que é uma parceria que
será de grande utilidade para os servidores. Muitos têm filhos que estão indo para
a faculdade e ter acesso a uma bolsa como essa, certamente, faz uma grande
diferença”, avalia o prefeito André Marques.

Viraram exemplo: alunos do projeto ‘Bom de Bola,
Bom na Escola’ são entrevistados pela Tokos FM
Melhores alunos do projeto em cada escola foram selecionados para participar do programa

de rádio. O radialista Luiz Silva conduziu o bate-papo que ressaltou a importância do

esporte e da educação na formação de crianças e adolescentes

O bom desempenho dos alunos que participam do projeto ‘Bom de
Bola, Bom na Escola’, em Borda da Mata, foi tema de um programa de
rádio da região esta semana. A Tokos FM recebeu cinco jovens atletas,
escolhidos entre aqueles com boas notas e comportamento exemplar em
sala de aula, para falar da importância do esporte e da educação na
formação de crianças e adolescentes.

Luiz Rafael, voluntário do projeto, conta que a ideia de levar os jovens
à rádio é parte do esforço em incentivá-los a continuarem se dedicando
ao esporte e aos estudos.

O programa comandado pelo radialista Luiz Silva foi ao ar no dia 1º de
Maio. Os atletas entrevistados foram os seguintes: Lidiane Silva, de 17
anos, que tem tido grande destaque nos jogos e competições que
disputa;  Emily Costa, de 14 anos, que representou a Escola Municipal
Benedita Braga Cobra; Samuel Figueiredo, de 11 anos, representando a
Escola Municipal Antônio Marques da Silva; Mateus Mozar, de 10 anos,
representando a Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos;
e  Denis Costa, de 9 anos, que reapresentou a Escola Municipal Francisco
Souza Costa.

Sobre o projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’
O projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’ é uma iniciativa do

Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que
aposta na complementação entre as áreas de esporte e educação como
forma de incutir nos alunos valores como disciplina, espírito coletivo e
dedicação.

O público-alvo do projeto, iniciado em 2017, são crianças de 6 a 17
anos. Atualmente, 120 alunos já integram a iniciativa. Com a condição
de ter bom desempenho e comportamento exemplar na escola, eles
participam da escolinha de futebol mantida pela Prefeitura de Borda da
Mata.

São seis aulas semanais no Estádio Municipal. Elas são divididas em
dois turnos,  da 9h às 11 e das 14h30 às 18h, sempre às segundas,
quartas e sextas-feiras.

O resultado é a formação de atletas de grande desempenho em campo,
na escola e no convívio social.

Estudantes de Borda da Mata conquistam três
medalhas em etapa microrregional do JEMG

Ao todo, 90 alunos de 12 a 17 anos, das redes municipal e estadual de ensino,

participaram da competição realizada em Extrema. Equipes de handebol

 feminino e masculino conquistaram prata e bronze

Os alunos das redes municipal e estadual de Borda da Mata encerraram
no dia 26 de abril sua participação na maior competição estudantil de
esportes do Brasil, os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Ao todo,
90 alunos, 45 da rede municipal e 45 da rede estadual, competiram nos
cinco dias de jogos da etapa microrregional de Extrema, que abriu a
temporada do JEMG 2019.

As equipes de Borda da Mata voltam para a cidade com muitas histórias,
experiências e vitórias na bagagem. Os times de handebol acumularam
três medalhas, sendo duas de prata, nas modalidades masculino módulo
2 (Escola Estadual Laura Afonso Megale) e feminino módulo 1 (Escola
Municipal Benedita Braga Cobra); e uma de bronze, no feminino módulo
2, outra conquista da Escola Estadual Laura Afonso Megale.

Logística e apoio
Para transportar os 90 alunos, a Prefeitura de Borda da Mata

disponibilizou três ônibus e três motoristas. A alimentação dos estudantes
também foi custeada pelo município. Cinco professores acompanharam
os jovens. Dois da rede municipal: Olívia Rocha e Admilson José; e três
da rede estadual: Diego Xavier, Kaique Torres e Regina Moreira.

O encerramento da etapa microrregional de Extrema foi no dia 27 de
abril. Participaram da competição 49 escolas, representando 23 municípios
da região, nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e
xadrez. Borda da Mata competiu no futsal e handebol masculino e
feminino.

Para o coordenador de Esporte de Borda da Mata, Thiago Senna, a
participação do município no JEMG foi um sucesso. “É um acontecimento
importante para os estudantes e nós trabalhamos para que todo o apoio
necessário chegasse até eles. Do ponto de vista logístico, considerando
transporte e alimentação, correu tudo dentro do planejado. Estamos felizes
por ter realizado com
sucesso mais esta
ação”, comemora.

O prefeito André
M a r q u e s
parabenizou os
jovens pela
participação no
evento estudantil e
voltou a reforçar a
importância da
dobradinha entre
educação e esporte:
“ E s t a m o s
empenhados em fazer
dessa aproximação
um caminho para
formar alunos,
atletas e pessoas
capazes de
desenvolver todo o
seu potencial”,
avalia.

Pais e atletas de Borda da Mata
participam de evento de divulgação

do futebol society
Os atletas da Escolinha de

Futebol da Prefeitura de Borda
da Mata estão ganhando
mais intimidade com uma
modalidade específica de
futebol, o society. Durante o
mês de abril, eles participaram
de um evento de divulgação
da modalidade, ação que
contou com os pais dos
jovens no apoio.

No dia 20, 61 atletas, a partir
dos 6 anos, participaram da
ação que envolveu uma
competição mista em três
categorias. No dia 27, foram
59. Desta vez, a competição
foi dividida em duas
categorias, sub-11 e sub-15,
cada uma delas com quatro
equipes na disputa.

O torneio de futebol
society do último sábado, foi
montado no Campo do
Buracão, no bairro São
Francisco. A equipe da
escolinha de futebol da
Prefeitura e os pais dos jovens
fizeram toda a operação
logística que, entre outras
tarefas, exigiu o transporte e
colocação das mini traves
que sustentaram as metas
dos jogos.

As redes balançaram 70
vezes. Na categoria sub-11, o
menino Diego, de 10 anos, foi
eleito o craque da
competição, enquanto
Francisco, de 9, foi eleito o
melhor goleiro. No sub-15, os destaques foram Natan, de 15 anos,  e Miguel Melo,
de 11, foram eleitos os melhores jogadores; Luiz, de 11 anos, foi considerado o
melhor goleiro. As equipes campeãs de cada categoria receberam medalhas e bonés.

Pelo menos 35 pais acompanharam e torceram muito pelos jovens jogadores,
além dos moradores do bairro São Francisco, espectadores atentos da competição.

Orquestra de Viola faz apresentação
gratuita na praça de Borda da Mata

O grupo de 28 músicos tocou clássicos da viola caipira,

interpretando com a sinfonia de cordas a música raiz de nomes

como Tonico e Tinoco, Lupicínio Rodrigues e outros mestres da

viola caipira, além de composições autorais.  Apresentação ocorreu

na noite de domingo, 5 de maio, no Coreto Agenor de Mello, que

fica na Praça Nossa Senhora do Carmo.

A noite de domingo, 5 de maio, teve
um toque para lá de especial na Praça
Nossa Senhora do Carmo, em Borda da
Mata. Por volta das 20h, ao final da

missa celebrada na Basílica, a Orquestra
de Viola Raízes, do Distrito dos
Fernandes, em Tocos do Moji, fez uma
apresentação gratuita no Coreto Agenor

de Mello.
O grupo de 28 violeiros tocou grandes

clássicos da viola caipira, interpretando
a obra de nomes como Tonico e Tinoco,
Lupicínio Rodrigues, Mazinho
Quevedo, Nono e Naná entre outros
mestres violeiros. No repertório ainda
teve um gênio da MPB: Alceu Valença;
e o grande nome da música erudita
nacional: Heitor Villa Lobos.

Já deu um show para lá de completo, e
teve mais. A orquestra apresentou para
a plateia suas composições autorais.
São elas: “Base da Sociedade”,
composição de Amarildo; “Beleza que
Deus criou”, de Tiago Almeida; e “Viola
Danada”, de Bareta da Viola.

O  m a e s t r o  Ti a g o  A l m e i d a
comenta a importância do grupo:
“É um grupo que tem a finalidade
de  va lo r iza r  a  v io la  ca ip i ra ,  a
música de Raiz e também valorizar
o s  a r t i s t a s  d e  n o s s a  c i d a d e ” ,
conta ele.

Em julho, a orquestra completa
t r ê s  a n o s  d e  v i d a .  E m  p o u c o
tempo, já dá seus primeiros frutos.
Atualmente, “o grupo conta com a
participação de crianças, jovens e
a t é  i d o s o s ” ,  c o m o  e x p l i c a  o
maestro. Em breve vem um CD por
a í .  O  p r o j e t o  e s t á  s e n d o
desenvolvido em parceria com uma
produtora do Estado de São Paulo.
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Menor é apreendido por direção
perigosa no Distrito do Cervo

Durante operação pelo Distrito do Cervo, a equipe de policiais deparou com uma
motocicleta sendo conduzida por um cidadão “sem capacete” e em alta velocidade;
imediatamente a equipe posicionou a viatura para abordagem do condutor, porém
este veio a dar nova acelerada na motocicleta, vindo a perder o controle direcional,
ocasionando em uma colisão com a viatura policial. Foi procedida abordagem do
condutor, sendo constatado ser menor de idade; que  foi dada voz de apreensão por
direção perigosa, comparecendo ao local seu genitor e sua genitora, os quais
acompanharam toda ocorrência. O veículo conduzido pelo menor se tratava de uma
motocicleta com numeração de chassi picotado, além da placa afixada no veículo
não pertencer a motocicleta abordada, apresentando as seguintes adulterações:
sem tarjeta do município e tinta mudando o número seis por oito; foi constatado
ainda as seguintes infrações - placa GNY-4697 pertencente outra motocicleta, o
chassi encontrava-se raspado, e o pneu careca, sem retrovisor, sem seta, sem
iluminação e o condutor sem capacete. O menor foi apreendido e conduzido ao
quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência, e tomadas as providências
pertinentes.

Veículo removido por mal estado
de conservação e condutor autuado
por recusa de teste de etilômetro

em Borda da Mata
A equipe policial, em patrulhamento preventivo pela cidade, ouviu uma música

em alto volume proveniente de veículo automotor, sendo possível identificar logo à
frente, que o som emanava de um veículo. Inclusive, foi observado pela equipe, que
ao passar por um cruzamento sem observar a movimentação da via principal,
atravessou-a sem olhar para as direções direita e esquerda da via em que descia a
viatura policial. A ação do condutor gerou suspeição e ocasionou a abordagem, e
ao ser realizado busca pessoal e veicular, constatou-se que havia bebidas alcoólicas
abertas no interior do veículo, diante disso, o condutor foi convidado a se submeter
ao teste com etilômetro, porém ele recusou. O condutor apresentava durante a
abordagem, olhos avermelhados, sintoma que é decorrência de ter feito uso de
bebida alcoólica. Na realização da vistoria veicular, constatou-se que os quatro
pneus do veículo estavam totalmente lisos, sendo observado que a banda de
rodagem, ou seja, a parte do pneu que fica em contato com o solo, estava totalmente
desgastada, sem apresentar segurança e condições para circulação. Foi concedido
tempo hábil para efetuar a troca dos pneus, e após contato telefônico com um
possível mecânico, o condutor informou que não haveria como sanar a irregularidade.
Desta forma, o veículo foi removido ao pátio credenciado do DETRAN, e a CNH do
condutor apreendida devido a recusa do teste de etilômetro, além de ter sido lavradas
quatro autuações.

Cidadão é preso por porte de
maconha para uso pessoal na MG 290

Durante operação na rodovia MG-290, a equipe de policiais visualizou uma
motocicleta parada no acostamento, a qual repentinamente fez o retorno para evadir
dos policiais. A equipe percebendo o ocorrido, imediatamente iniciou-se a
perseguição, logrando êxito em abordar a motocicleta em um posto de combustível
as margens da referida rodovia e ao ser procedido busca pessoal no condutor, foi
localizado dentro de sua carteira, envolvida em um saco plástico, uma porção de
maconha e três porções de cocaína, também envolvidas em um saco plástico. Diante
do flagrante, o autor foi preso e conduzido para o registro do BO, a droga foi
apreendida e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado do DETRAN, uma vez
que estava com o licenciamento em atraso, sendo lavrada a devida autuação.

Homem é preso e menor apreendido
por porte de maconha para consumo

próprio em Borda da Mata
Durante operação pelo bairro amoreiras, a equipe de policiais visualizou dois

transeuntes em atitude suspeita saindo de uma rua conhecida por comercialização
de entorpecentes, sendo eles abordados e submetidos à busca pessoal, sendo que
durante a busca, cada um dos abordados depositou em cima do capô da viatura, um
invólucro contendo maconha, também foi identificado que um dos abordados era
menor de idade. Diante o exposto, a guarnição conduziu os indivíduos em flagrante
delito ao pelotão e acionou o Conselho Tutelar tendo em vista que o menor de idade
não queria fornecer seu endereço e o contato de sua genitora. Na presença das
Conselheiras Tutelares, foi registrado o devido BO do fato e apreendido os
entorpecentes.

Rodovia MG 290 poderá ser privatizada e certamente terá pedágio
No dia 09 de maio, foi promovida em Belo

Horizonte uma audiência com o Secretário
Estadual de Transportes e Obras, Marco
Aurélio e o Diretor Geral do DEER, Fabrício
Sampaio sobre a precária situação da
rodovia MG290.  O Assessor Parlamentar e
Bordamatense Fabiany Cobra participou da
audiência e informou que no dia 28 de maio
será o lançamento do Programa de
Concessões e a rodovia MG290 estará
incluída. Estiveram presentes lideranças
municipais de todos os municípios que
margeiam a MG 290. “É a forma de melhorar
a rodovia e diminuir os acidentes,”, diz
Fabiany.

Nota da Redação

De nada adianta: Privatizar, cobrar
pedágio, melhorar a estrada, senão
conscientizar os motoristas a serem
prudentes, não ultrapassando em lugares proibidos, não ingerindo bebidas alcóolicas a noite inteira antes de pegar a estrada,
não dirigir colados na traseira dos outros veículos e respeitar os limites de velocidade.  Enfim, a estrada não mata ninguém e
sim as pessoas que se matam.

Estrada boa é um  direito e prudência do motorista é um dever. Faça a sua parte.
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De 25 a 28 de abril, a cidade de Bom
Repouso esteve bastante movimentada
com a tradicional Festa do Peão. Mais
uma vez a festa  foi um sucesso. Foram
quatro dias de muita festa e animação,
contando com a presença de muitos
turistas que puderam curtir várias
atrações como artistas consagrados,
exemplo de Matogrosso e Matias que
fez um grande show na sexta-feira e no
sábado, o espetáculo ficou por conta da
cantora Paula Mattos.

A locução foi por conta de Diogo
Bueno e quinta, sexta e sábado teve baile
com a Banda Aphocalipsy.

Além do Rodeio em Touros, dos
shows,  ainda teve provas esportivas
como Prova do Laço, Prova dos três
tambores e Rodeio em Carneiros. O
evento contou com o apoio da Prefeitura,
da Câmara de Vereadores e da Polícia
Militar.

Principais momentos da Festa do

Peão de Bom Repouso

13ª Trilha de Montanha de Bom Repouso reúne centenas de pilotos

No final de semana, dos dias 4 e 5 de Maio, ocorreu a 13ª Trilha da Montanha em Bom Repouso.
Centenas de trilheiros participaram do evento abrilhantando ainda mais essa bela festa. A Prefeitura

parabeniza os organizadores pelo belo evento.  A realização foi da Equipe Trilha da Montanha e
 contou com o apoio da Polícia Militar e Prefeitura de Bom Repouso.

Festa do Peão de Bom Repouso atrai muitas pessoas nos quatro dias do evento
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Profissionais de enfermagem de
Borda da Mata passam por

treinamento para operar novo
aparelho de ventilação mecânica
Aquisição de aparelho e treinamento integram processo de

reativação do Hospital de Borda da Mata

Enfermeiros e técnicos de
enfermagem passaram esta semana por
um treinamento intensivo sobre a forma
de operação do novo aparelho de
ventilação do Hospital e Pronto
Atendimento Monsenhor Pedro
Cintra. A aula prática foi comandada
pelo engenheiro clínico Marcelo
Buzetto e pela fisioterapeuta Tatiane
Teodoro Poçan.

O aparelho de ventilação mecânica
é um recurso utilizado para auxiliar
pacientes que não conseguem respirar
de forma espontânea. De acordo com
a fisioterapeuta, a ventilação artificial
pode ser acionada em casos em que a
respiração por vias normais é
impossibili tada por  “doenças,
anestesia a anomalias congênitas. Os

ventiladores também são usados para
permitir o descanso dos músculos até
que o paciente seja capaz de reassumir
a ventilação espontânea”, exemplifica.

A aquisição do aparelho e o
treinamento integram o processo de
reativação do Hospital de Borda da
Mata. Em fevereiro deste ano, a
Prefeitura assinou com a Organização
de Saúde ISSRV, o Instituto Social
Saúde Resgate à Vida, o contrato para
gestão dos serviços operados no
complexo de saúde integrado pelo
hospital e Pronto Atendimento. Desde
então, a organização vem equipando
as unidades de saúde e adequando
seus espaços para que o hospital volte
a atender a população de Borda da
Mata.

Trecho urbano da MG-290  em Borda
da Mata tem iluminação revitalizada

Trabalho de manutenção garante iluminação eficiente, levando

segurança e visibilidade para quem trafega pelo trecho.

Desde o final de abril, quem passa pelo
trecho urbano da MG-290, em Borda da
Mata, notou uma grande diferença: a via
está mais iluminada. A mudança se deve
ao trabalho de manutenção e
revitalização da iluminação que a
Prefeitura realizou no local. Lâmpadas e
reatores danificados foram totalmente
substituídos, eliminando os pontos
escuros da via.

A mudança teve reflexos, inclusive,
nas ruas adjacentes, que acabaram
melhor iluminadas. A percepção é de
pessoas que praticam corrida e
caminhada à noite naquela região. “Este
é um trabalho periódico realizado pela
Prefeitura. O trabalho é feito de forma
setorizada, a cada 15 dias”, explica o
chefe de Gabinete do município, Celso
Cardoso Arruda.

O prefeito André Marques lembra que
a manutenção da iluminação tem reflexos
até mesmo na segurança pública. “É um
trabalho muito importante. Como
sabemos, vias iluminadas são mais
seguras para motoristas e pedestres,
reduzindo não só os acidentes de
trânsito, mas também a criminalidade”,
avalia.

Vacinação contra a Gripe já atingiu 62%
do público-alvo em Borda da Mata

A vacinação contra a gripe já atingiu
62% do público-alvo em Borda da Mata.
O percentual está acima da média
nacional, que, até o momento, imunizou
50% dos grupos prioritários. No dia 04
de maio, as equipes de saúde do
município se mobilizaram para o Dia D.
A ação se concentrou na UBS
Monsenhor Pedro Cintra, das 8h às 17h.

Mas não é hora de relaxar. A campanha
se encerra em 31 de maio e a meta é atingir
90% do público-alvo. Devem se vacinar
crianças de 6 meses até seis anos
incompletos, idosos maiores de 60 anos,
gestantes, puérperas (até 45 dias após o
parto), professores das redes públicas e
privadas de ensino, profissionais de
saúde e pessoas com doenças crônicas.
De acordo com a Secretaria de Saúde,
em Borda da Mata, esses segmentos
somam 6.080 pessoas.

 Documentos necessários

A coordenadora de Vigilância em
Saúde de Borda da Mata, Grazieli
Siqueira, lembra que no caso de pessoas
com doenças crônicas é necessário
apresentar o laudo médico atestando a
incidência da doença. Ela também
ressalta que todos devem apresentar o
cartão de vacinação.

Confira o percentual de vacinação por
grupo: 48% das crianças; 63% dos
trabalhadores de saúde; 59% das
gestantes; 105% das puérperas; 72% dos
idosos; 56% dos professores;55% dos
grupos com comorbidades; Total: 62%.

Campanha vai

até o dia

31 de maio

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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