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Pilda e Avimar
Deixaram eternas saudades...

No início de julho, dia 1º e dia 2, perdi
dois amigos que, com certeza farão muita
falta, não só para os familiares, mas para
todos nós amigos deles.

O primeiro foi o meu grande e
inesquecível amigo Raul Sílvio de
Carvalho Cobra, o nosso popular
“Pilda”. Embora tenha ficado amigo dele
há pouco mais de dois anos, como ele
mesmo dizia: “o nosso santo bateu”.
Durante estes dois anos em que
convivemos no trabalho, além de uma
grande amizade, me deu segurança nas
minhas decisões, pois eu não conhecia
nada de Gráfica e ele me orientava, me
apresentou aos fornecedores, aos
clientes, enfim, se não fosse ele, com
certeza, eu não tinha a segurança
necessária que eu tenho hoje para
trabalhar aqui na Gráfica, a qual ele
adorava trabalhar. Fomos muito felizes,
grande companheiro, confidente,
quantas conversas após o serviço, que
jamais serão esquecidas. Pilda era um
homem simples que viveu a vida, a sua
maneira, plenamente. Homem de muitos
amigos. Tenho certeza que a saudade
que deixou para todos nós aqui do seu
trabalho será infinita. Suas brincadeiras
“se eu contar minha vida você chora”,
“presta atenção” em tom alto, “se não
fosse o Pildinha, o que seria desta
Gráfica”, entre tantas outras, jamais
sairão de nossas memórias.

Que Deus console toda sua família,
pois ele deixou muitas lembranças e sei

que de onde ele estiver, estará olhando
por nós. Muito obrigado Pilda, por tudo
que você fez por mim, não há palavras
para agradecer. Fique em paz.

O segundo foi o meu amigo Avimar
Floriano Lopes, o qual também pude
conviver durante um bom tempo,
conhecendo-o através de seus filhos.
Um homem que fez de sua família, o seu
maior patrimônio, que se orgulhava dos
filhos e das filhas. Adorava conversar
sobre política, tinha um humor apurado
com frases curtas que não tinha quem
ele não fazia sorrir, se estivesse por
perto. Uma frase que me marcou muito e
eu até espalhava para os outros é que
durante muitas eleições, quando o
candidato não estava indo bem ele
falava: “tá batendo os pinos”, como se
o motor estivesse fundindo. Sempre
firme em suas convicções, criou uma
família maravilhosa, da qual tornaram
meus amigos e parceiros de trabalhos e
estudos. Também conversámos muito,
principalmente sobre política e futebol,
conversas estas que ficarão em minha
memória para sempre.

Que Deus console toda sua família,
pois ele também deixou muitas
lembranças e está olhando lá do alto por
todos nós. Agradeço a Deus por ter tido
o privilégio de ter sido seu amigo. Muito
obrigado. Fique em paz.

Antonio Donizete de Sousa
Jornalista.

Borda da Mata terá curso gratuito de Gastronomia
Sala Móvel do Senac estará na cidade em agosto. Serão 15 horas de aulas práticas e teóricas.

Com vagas limitadas, inscrições devem ser feitas no CRAS Sebastiana Marques

Borda da Mata recebe em agosto,
direto do Centro de Educação
Profissional do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac), a Sala
Móvel de gastronomia. O curso de
culinária, fruto de uma parceria com a
Prefeitura, é gratuito e tem vagas para
até 80 pessoas. As inscrições podem ser
feitas no CRAS Sebastiana Marques, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Sala Móvel do Senac é montada
sobre uma carreta que ficará estacionada
no centro da cidade. As aulas serão
ministradas por um chef com carga
horária de 15 horas de aprendizado
prático e teórico. 

Para o curso, serão formadas até
quatro turmas de 20 alunos cada, sendo
que as primeiras duas turmas fazem o
curso entre 12 e 16 de agosto, em dois
turnos: no período da tarde e à noite. As
outras duas turmas serão treinadas entre

os dias 24 e 28 de agosto, também nos
períodos vespertino e noturno.

Estrutura e aprendizado
Quem se inscrever no curso, terá

acesso a estrutura de cozinhas
profissionais e receberá lições de um

chef, com quem aprenderá técnicas de
cozinhas regionais e internacionais,
molhos, doces e cremes.

E, como as vagas são limitadas, o
melhor é fazer a inscrição o quanto
antes.

Festa Junina no Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata
Os idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra

tiveram um fim de semana especial no final de
junho. Na Sexta-feira, 28, eles acompanharam
apresentações de dança, rezaram o terço e
degustaram comidas típicas de mais uma Festa
Junina do Lar. 

As atividades começaram com a apresentação
junina dos estudantes da Escola Estadual Lauro
Afonso Megale, na sexta-feira, 28. Depois de
vários dias de ensaio, o resultado foi uma
quadrilha envolvente, que cativou os idosos do
Lar.

No domingo, 30, a comunidade do bairro do
Campo se reuniu no lar para rezar o terço.  Todos
muito religiosos, os idosos se engajaram na
oração. Além de dança e reza, a casa de repouso
também foi tomada pela decoração junina e um
cardápio repleto de comidas típicas.

A supervisora do Lar Dalva Luzia conta que
as semanas que antecederam a festa foi de muito

trabalho e organização. O esforço culminou em grande satisfação, com os sorrisos estampados nos rostos dos idosos. “Mais
uma vez, fica nosso profundo agradecimento a todos que colaboraram, à Escola Estadual Lauro Afonso Megale, à Panificadora
Primor, às doações de moradores, à comunidade do bairro do Campo e aos funcionários do Lar, que não mediram esforços e
trabalharam duro para viabilizar a festa”.

Escola Benedita Braga Cobra reúne comunidade em 1° Encontro do Programa Saúde na Escola
A comunidade escolar da Escola

Municipal Benedita Braga Cobra se
reuniu na noite do dia 26, para o 1°
Encontro do Programa Saúde na Escola.

Os pais dos mais de 400 alunos
atendidos pelo programa na unidade
escolar foram recebidos pela enfermeira
Débora Brandão, pelo educador físico
Antônio José Salgado, pela dentista da
Saúde da Família Maysa Monteiro e pela
nutricionista responsável técnica da
merenda escolar Walquíria Megale.

Cada profissional discorreu sobre sua
especialidade no âmbito do programa,
seu cronograma de ações e objetivos.
Por meio do Saúde na Escola, eles fazem
o acompanhamento de diversos
indicadores de saúde dos alunos.

No mês de abril, por exemplo, os
jovens foram pesados e passaram por
uma avaliação nutricional, que definiu
se eles estavam acima, abaixo ou com
peso dentro dos padrões estabelecidos
pela Organização Mundial de Saúde
(OMS).

Para a nutricionista Walquíria Megale,
o envolvimento dos pais e responsáveis
no programa aumenta as chances de que
seu objetivo principal, que é o de
garantir uma vida mais saudável para os
estudantes, seja atingido dentro e fora
das salas de aula. “É importante que os
pais conheçam o passo a passo para
terem a chance de acompanhar e ser mais
um elo de fortalecimento do programa”,
conclui.

Encontro do

Programa

Saúde na

Escola

FAÇA SEUS PANFLETOS NA GRÁFICA TRIBUNA
POPULAR E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO
2000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS

GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.
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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

Releitura do livro ‘Hai-kais do Menino Maluquinho’
por alunos da Rede Municipal vira e-book

Os alunos do 4º ano D da Escola
M u n i c i p a l  P r o f e s s o r a  D i v a
Ribeiro dos Santos fizeram uma
criativa releitura de um dos belos
trabalhos do escritor Ziraldo: ‘Os
Hai-kais do Menino Maluquinho’.
F icou  tão  bom,  que  o  t raba lho
v i r o u  e - b o o k .  A r e l e i t u r a  f o i
desenvolvida em abril, como parte
das atividades do Dia do Livro, no
p r o j e t o  ‘ M a l u q u i n h o s  p o r
Leitura’.

A obra do escritor mineiro usa
seu mais famoso personagem, o
M e n i n o  M a l u q u i n h o ,  p a r a
d i a l o g a r  c o m  a  l i t e r a t u r a
j a p o n e s a .  O s  H a i - k a i s  s ã o
cur t í ss imos  poemas  c r iados  no
país oriental que têm uma métrica
bastante  específ ica.  São apenas
três pequenos versos: o primeiro
tem cinco sílabas, o segundo tem

s e t e  e  o  f i n a l ,  c i n c o
sílabas novamente.

No livro de Ziraldo, o
Menino Maluquinho usa
a  t é c n i c a  p o é t i c a
j a p o n e s a  p a r a  f a z e r
o b s e r v a ç õ e s  e
cons ide rações  sobre  a
n a t u r e z a ,  a s  r e l a ç õ e s
com a famíl ia ,  com os
a m i g o s  e  c o n s i g o
mesmo .  Cada  Ha i -Ka i
c o n t a  c o m  u m a
ilustração. 

É  a í  q u e  e n t r a m  o s
alunos do 4º ano D. Sob
a  o r i e n t a ç ã o  d a
professora Amanda eles
c r i a r a m  n o v a s
i l u s t r a ç õ e s  p a r a  a
composição literária de
Ziraldo.

Boletim da Saúde em Borda
da Mata traz balanço de

atendimentos antirábicos com
orientações para a população

A Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata preparou um Boletim de
Vigilância em Saúde com um balanço dos
atendimentos AntiRábicos na cidade
entre janeiro de 2018 a maio de 2019. O
atendimento se dá sempre que alguém
procura as unidades de saúde vítima de
mordida ou arranhadura por caninos e
felinos com suspeita de infeção pelo
vírus da Raiva.

No período analisado, foram feitos 44
atendimentos, sendo 23 em 2018 e 11 nos
primeiros cinco meses de 2019. Em 26
desses casos foi necessário recorrer à
vacina AntiRábica por precaução, já que
não era possível observar o animal para
averiguar se ele era portador do vírus.

Nos últimos meses, o setor de
Vigilância em Saúde tem redobrado o
cuidado no atendimento a esses casos,
por conta da redução na produção do
imunobiológico e soro AntiRábicos
Humano pelo Programa Nacional de

Imunizações do Ministério da Saúde .
“Devemos estar atentos à medidas de
Profilaxia que auxiliarão no uso
consciente destes, a fim de serem usados
somente quando realmente necessário”,
diz o boletim.

O boletim reforça a importância de os
moradores comunicarem às autoridades
de saúde sempre que houver agressão
de animal suspeito de ser portador do
vírus da Raiva. 

Ainda de acordo com o documento,
“podem ser dispensados do esquema
profilático pessoas agredidas por cão ou
gato que, com certeza, não têm risco de
contrair a infecção rábica”, enquadram-
se nesta condição  animais que vivem
dentro do domicílio, que não tenham
contato com outros animais
desconhecidos, que somente saem à rua
acompanhados de seus donos e que não
circulam em área com a presença de
morcegos.

Prefeito de Borda da Mata acompanha agenda do
Governador no Sul de Minas e apresenta

reivindicações da cidade
O prefeito de Borda da Mata André

Marques acompanhou no dia 04 de
julho, a agenda que o governador Romeu
Zema cumpriu no Sul de Minas. Ele
aproveitou a oportunidade para
apresentar ao político uma série de
reivindicações do município, dentre elas
um ofício pedindo a instalação de
travessias elevadas para pedestres em
pontos críticos da MG-290.

Em sua visita ao Sul de Minas, Zema
passou por três cidades: de manhã, em
Ouro Fino, se reuniu com 36 prefeitos

da região. Foi lá que o prefeito André
Marques apresentou as reivindicações
de Borda da Mata. Na sequência, em
Jacutinga, participou da inauguração da
primeira fábrica de vidro do Estado e,
em Pouso Alegre, voltou a se reunir com
prefeitos e com a diretoria regional da
FIEMG.

A passagem de Zema pela região faz
parte do que o governo estadual chama
de ‘Giro pelo Estado’, com visitas
regionais que costumam ocorrer a cada
15 dias.

Para o prefeito André Marques, é
importante marcar presença em eventos
como este para garantir que o governador
esteja a par da realidade local e cobrar
dele melhorias para a cidade. “Como o
próprio governador propõe, este ‘giro
pelo Estado’ tem o objetivo de aproximar
os mineiros da gestão estadual, então
fizemos questão de estar presente e levar
ao conhecimento a realidade do nosso
povo e apontar onde o Estado precisa
cumprir com seu dever, como no caso da
MG-290", considera.

Encontro de Prefeitos com o Governador Romeu Zema

Escolinha de futebol de Borda da
Mata se prepara para o 41º festival

de Inverno Montanhês Clube

Os craques da Escolinha de Futebol
da Prefeitura de Borda da Mata deram
duro nos treinos no início do mês. Isso
porque, desde sexta-feira, 05, eles
representam a cidade na Copa de Futsal
do 41º Festival de Inverno Montanhês,
em Ouro Fino. Os atletas representarão
o município em quatro categorias: sub-
11, sub-13, sub-15 e sub-17.

Para chegar em bom ritmo à
competição, a escolinha realizou um
torneio interno. Além das categorias que
vão participar da Copa de Futsal, em
Ouro Fino, o torneio preparatório teve
participação da categoria adulta de
futsal feminino.

Para o técnico Tiago Lopes, a

participação das equipes da escolinha
no festival de inverno será mais uma boa
oportunidade para consolidar o trabalho
realizado com os jovens atletas. “Tanto
do ponto de vista técnico, da
organização, do trabalho coletivo e
mesmo como parte da formação desses
jovens, o que vai além do seu
desempenho como atletas”, considera.

O festival
O 41º Festival de Inverno do

Montanhês ocorre entre os dias 5 e 26
de julho, em Ouro Fino. Em 2019, a
competição terá disputas em quatro
modalidades esportivas: vôlei, futsal de
salão masculino e feminino, skate e
handebol.

Comunidade de Borda da Mata
doa 2.502 mil lençóis para HCSL

A comunidade de Borda da Mata é
mais um exemplo de solidariedade com
o Hospital das Clínicas Samuel Libânio
(HCSL). No dia 29 de junho, as
organizadoras da “Campanha de
Lençóis”, Danúzia Pereira Simões e

Maria José da Silva Pereira, fizeram a
entrega oficial das doações em uma
capela da cidade. No total foram
arrecadados 2.502 mil lençóis e mais de
700 quilos de alimentos para o HCSL.
“Fomos de porta a porta e sempre bem

recebidos por todos e por isso
agradecemos todos os doadores da
campanha. Tivemos a ajuda dos grupos
dos Terços dos Homens da Borda da
Mata e Tocos do Mogi, que juntamente
com a Equipe do Bem fez esse belo
trabalho de solidariedade e gratidão para
com nosso Hospital Samuel Libânio”,
comemora Danúzia.

É o quinto ano de realização da
campanha que, acima de tudo, é um ato
de amor ao próximo. “Agradeço em nome
do Conselho Diretor da Fundação de
Ensino Superior do Vale do Sapucaí
(FUVS) por essa forma carinhosa que
fomos recebidos aqui em Borda da Mata.
Essa doação vai ajudar muito os
pacientes mais carentes do nosso
Hospital. Que esse gesto tão bonito
possa tocar o coração de pessoas de
outras cidades e sirva de exemplo pois a
união pode vencer qualquer desafio”,
disse o representante da FUVS, diretor
do Colégio João Paulo II, Miguel Simeão
Jr.

O padre Adilson Rocha de Borda da

Mata participou do evento e abençoou
todos os participantes da campanha, que
começou há cinco anos quando Danúzia
sofreu um acidente, quebrou a perna em
um bairro da zona rural, e foi
encaminhada ao Hospital Samuel
Libânio. “Eu fui muito bem tratada aqui
e por gratidão queria fazer algo em
reconhecimento ao carinho dos
funcionários. Aqui é um coração de mãe
que acolhe os filhos e cuida muito bem.
A saúde do país anda muito ruim mas
aqui nesse hospital a gente pode dizer
que é o nosso lar. Esse Hospital cuida
da gente como uma mãe”, conta.

Para a diretora administrativa do HCSL,
Jusselma Reis, a doação de lençóis é
muito importante. “Usamos lençóis em
mais de 290 leitos ocupados o tempo
todo. Faremos uma economia muito boa
e esse dinheiro poderá ser usado, por
exemplo, para compra de medicamentos
para os pacientes mais carentes.
Agradeço de coração essas pessoas de
Borda da Mata que há muitos anos vem
ajudando o Hospital”, ressalta Jusselma.

Maria José da Silva Pereira, que realiza
a campanha junto com Danúzia e o Terço
dos Homens, contou que foi feito um
caderno onde consta o nome de todos
que ajudam nessa linda campanha.
“Cada pessoa ajuda com aquilo que
pode dar de coração e, por isso, a
campanha deu tão certo. Vamos sempre
ajudar esse Hospital que, precisa tanto
neste momento, e oferece um serviço tão
importante”, avalia.

O conselho diretor da FUVS vem
recebendo muito apoio da população
de Pouso Alegre e região devido à
situação financeira grave e delicada por
que passa o Hospital , que sofre com a
falta de regularização dos repasses do
governo do Estado e uma dívida que já
chega a R$ 40 milhões. O presidente da
FUVS, José Walter da Mota Matos, o
vice-presidente Eliéser Castro e Paiva
e o conselheiro Lucas Silveira,
agradecem a solidariedade das pessoas
e esperam que o governo estadual se
sensibilize e regularize os pagamentos
ao HCSL.

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos MachadoVidros comuns e

temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

TTTTTels: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 171818181818
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Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

 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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Bom Repouso realiza Mutirão em combate a Dengue
No final de maio, foi realizado o

Mutirão de Limpeza contra a Dengue em
todos os setores da cidade de Bom
Repouso. A ação envolveu 25 Agentes
comunitários de saúde e 2 Agentes de
endemia. O trabalho contou também com
o apoio de 2 caminhões e 1 trator.

O objetivo foi conscientizar a
população sobre os perigos da doença,
que pode matar, e fazer com que todos

colaborem no combate através de
medidas simples como o descarte correto
dos materiais que podem acumular água.

Durante a semana foram retirados mais
de 30 caminhões caçamba de todo o
entulho recolhido durante o mutirão.
Além das vias urbanas, os agentes
comunitários de saúde e as agentes de
endemias também percorreram trechos
da rodovia LMG-884 que corta o

município.
O mutirão percorreu o Bairro Santa

Bárbara, Nossa Senhora de Fátima,
Centro, Nossa Senhora do Rosário,
Nossa Senhora das Graças e Casas
Populares.

O setor de Vigilância em Saúde trabalha
durante o ano todo com ações
preventivas, orientando e visitando
casas. Esse cuidado, somando a

participação das pessoas no combate diário
a possíveis focos do mosquito faz toda a
diferença.

Não teve nenhum registro de caso de
Dengue, Zika, Chinkungunya ou Febre
Amarela até o presente período, porém foi
encontrado larvas e mosquito adulto do
Aedes Aegypti não contaminado.

“Por isso precisamos lembrar a população
que não basta o poder público se unir com

os Agentes de Endemias e Agentes
Comunitários de Saúde para realizar o
Mutirão de Limpeza, se a população não
cuidar de seus quintais, casas e lotes. A
Prevenção para a dengue ainda é o melhor
remédio”, segundo a Vigilância em Saúde.

Aqueles que quiserem, podem solicitar
uma visita das Agentes de Endemias ou
denunciar espaços com água parada
através do Telefone: 3461-1349.

Foram retirados 30 caminhões de entulhos
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Bairro Espraiado em Tocos do Moji ganha ponte de concreto

No bairro Espraiado, em Tocos do Moji,  a Prefeitura de Tocos do Moji fez uma nova ponte de concreto. Neste local existia uma ponte de manilha, mas o Prefeito Toninho Rodrigues, atendeu as necessidades da
população local que pedia por uma ponte melhor.

Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelas Prefeituras, Tocos do Moji se destaca no zelo para com o dinheiro público e conseguiu atender, fazendo essa ponte com recursos próprios.
A ponte de concreto possui seis metros de largura e sete de comprimento. Ela começou a ser feita no mês de junho e foi liberada para os moradores agora no início de julho. “Além de ser uma ponte muito melhor,

proporciona mais segurança aos usuários” ressalta  Toninho Rodrigues.

3ª Manhã Cultural em Tocos do Moji
No dia 7 de julho,  tivemos mais uma Manhã Cultural em Tocos do Moji. 
Desta vez, assistimos às apresentações de jovens talentos que fazem aula com Tiago Almeida. Teve viola

no estilo sertanejo  , pop instrumental no baixo e
violão e um grupo de meninas com o ukulele.  Além
disso, se apresentaram também o Sr. Vicente com o
som animado de sua sanfona e o maestro André Luiz
Rosa no saxofone. Foram apresentações que
encantaram as famílias e todos presentes.

Ainda tivemos  visitas à Casa de cultura, 
exposição e venda  de artesanatos e de algumas
quitandas caseiras.

Esta iniciativa da Casa de Cultura, Músicos e
Artesãos pretende continuar mostrando  e
incentivando os talentos do município   trazendo
entretenimento à população.

Esperamos que aumente o número de participantes
e que as pessoas venham prestigiar as próximas
edições.

Texto: Fátima

Manhã Cultural em Tocos do Moji

Comunidade do
Distrito Sertão da

Bernardina em
Tocos do Moji

recebe doação da
Imagem de Nossa
Senhora Aparecida
que é uma réplica
da imagem achada

no Rio Paraíba

A comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Distrito Sertão da Bernardina receberam como doação do reverendíssimo Pe. Carlos Roberto de Carvalho, o
querido Pe. Beto, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, réplica da Imagem achada no Rio Paraíba pelos três pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e
João Alves em outubro 1717.

Pe. Beto que há 27 anos celebra a festa da Padroeira na nossa Comunidade, trouxe a imagem como  sinal de agradecimento pelos anos de amizade que
construiu nesses anos todos juntos.

A chegada da Imagem ocorreu no dia 14 de Junho de 2019, no dia da abertura da Novena em preparação a festa da padroeira, saindo em carreata do bairro Copa
do Moji até o distrito Sertão da Bernardina. Chegando na igreja ela foi recebida pelo reverendíssimo Pe. Paulo Vieira Âmbar, nosso estimado Pároco e por todos
da Comunidade, logo após foi celebrada a Missa de abertura da Novena e em Ação de Graças pela chegada da Imagem de Nossa Senhora, no qual presidida pelo
Pe. Paulo e Concelebrada pelos Pe. Beto e pelo Pe. Lucas Crispim  e também com a participação de vários seminaristas.

Foi uma celebração muita bonita, cheia de bênçãos e graças!
A Comunidade Nossa Senhora Aparecida agradece o querido Pe. Beto pela generosidade e pelo carinho com todos, nos presenteando com a imagem linda

de Nossa Senhora e que ela possa lhe cobrir de bênçãos  e que Deus lhe dê em dobro tudo o que faz por nós da Comunidade.
Texto: Lediane

A Câmara Municipal de Borda da Mata fará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 001/2019, tipo menor preço global, cujo objeto é contratação de empresa
para prestação de serviços de assessoria de materiais, compreendendo as áreas de compras, licitações, almoxarifado, patrimônio e eventualmente frotas, caso a Câmara
desejar adquirir um veículo, para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Borda da Mata. A abertura dar-se-á no dia 02/08/2019, às 09:00 horas. O Edital em
inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 5ª feira, das 12 h às 18 h e na 6º feira das 8h às 14h, na Avenida Wilson Megale, 790 - 3º andar - Centro – Borda da
Mata, CEP 37.564-000. Telefone (35) 3445-1647. – BENEDITO DELFINO DE MIRA – Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata.

AVISO DE LICITAÇÃO
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Cidadão é autuado por conduzir motocicleta sem capacete
Durante operação de blitz de trânsito na zona rural do município, um cidadão foi

visualizado conduzindo uma motocicleta sem utilizar o capacete de segurança.
Durante a abordagem o cidadão não portava a carteira de habilitação. O veículo foi
liberado para outro condutor com a devida habilitação e capacete e o cidadão foi
autuado com duas infrações de trânsito.

Cidadão tenta evadir da Polícia Militar com
uma motocicleta e dois são presos portando maconha

Durante a realização de uma operação policial na entrada no município foram
visualizadas duas pessoas em uma motocicleta, que ao verem a equipe policial
tentaram evadir da mesma. Ao serem interceptados e abordados, um dos ocupantes
do veículo jogou ao solo 06 (seis) porções de material semelhante à maconha.
Diante da situação, a motocicleta foi removida ao pátio e ambos os cidadãos foram
presos.

Menor é apreendido com cigarro
de maconha em Borda da Mata

Durante operação pelos bairros da cidade, a equipe de policiais militares visualizou
um cidadão em atitude suspeita, o qual foi abordado e submetido à busca pessoal,
sendo localizado no interior da capa de seu celular 02 cigarros de maconha. Durante
a abordagem, foi identificado que o cidadão era menor de idade, sendo acionado o
Conselho Tutelar para acompanhamento da ocorrência. O menor foi apreendido e
conduzido até o quartel PM para as devidas providências.

Cidadãos são presos com buchas
de maconha em Borda da Mata

Durante operação de cerco/bloqueio na entrada da cidade de Borda da Mata, foi
visualizado pela equipe de policiais dois indivíduos em uma motocicleta que ao
perceber a presença da viatura, demonstraram nervosismo e diante da suspeita foi
dado ordem de parada, através de giroflex e sirene, sendo que o condutor em
primeiro momento não obedeceu a ordem, vindo a parar mais à frente. Quando o
passageiro desceu da motocicleta dispensou algo ao solo, tratando-se de 06  buchas
de maconha. Foi realizado busca pessoal nos autores e nada mais de ilícito além das
06  buchas de maconha foi encontrado. Os autores receberam voz de prisão e foram
conduzidos até o quartel PM para as devidas providências.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DA DIRETORIA DA
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CENTRO DE BORDA DA MATA – MINAS GERAIS

O senhor PAULO DORIVAL GOBATO, Presidente da Diretoria Associação de Moradores do Centro de Borda da Mata,
no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 12º, § único, c/c o artigo 23º dos Estatutos, convoca os sócios, os

membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e Conselho Comunitário da entidade, para a Assembléia Geral da Diretoria da
Associação de Moradores do Centro de Borda da Mata, para deliberações importantes e inadiáveis,  a se realizar no dia
02 de agosto de 2019, às 10:00 horas, na sede da Associação localizada  à Rua Herculano Cobra, nº 634, nesta cidade.

E assim, para conhecimento dos interessados e do povo em geral, mandou publicar o presente edital pela imprensa, no
mural da sede e no átrio da Prefeitura Municipal, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Borda da Mata, 15 de julho de 2.019.

Paulo Dorival Gobato
Presidente da Associação de Moradores do Centro

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR
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Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Vem aí o Primeiro Expo Morango de Tocos do Mogi
No primeiro dia, a entrada será um quilo de alimento não perecível que será doado

a Apae Xonados de Bom Repouso e a APAE de Borda da Mata.

Fazendo parte da organização do evento - Cabo Bruno Soares de Sá.

Equipe BREC de Bom Repouso
vence XIV Copa Mantiqueira de

Futsal em Campos do Jordão

No dia 28 de junho, a equipe BREC Bom Repouso foi campeã da XIV Copa
Mantiqueira de futsal na cidade de Campos do Jordão.

Essa copa contou com mais de 40 equipes entre Minas Gerais e São Paulo.
Uma partida disputadíssima contra a fortíssima equipe Beira Rio de Baependi que

foi a Vice campeã em 2018.
No tempo normal a partida acabou com o placar 5 x 5.
A vitória veia na prorrogação quando Bom Repouso saiu em disparada e fechou

o placar em 11 a 6.

Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Cubatão comemora 30 anos em Borda da Mata

A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus Ministério de Cubatão, com sede
localizada a Rua Capitão Cipriano de
Castro, 680, comemorou aniversário de
30 anos de fundação em Borda da Mata
com congresso realizado no salão de
eventos da APAE nos dias 21, 22 e 23 de
junho . O culto de abertura do congresso
festivo contou com a participação do
Pastor Carlos Roberto Silva, presidente
do Ministério de Cubatão e também da
COMADESP, caravanas vindo da sede
do ministério, São Paulo, Mogi Guaçu  e
cidades circunvizinhas como Ouro Fino,
Crisólia, Pouso Alegre, São Gonçalo do
Sapucaí, Piranguçu e Itajubá, bem como
de pastores congregacionais de várias
denominações evangélicas de Borda da
Mata e autoridades convidadas para o
evento. Foram três noites de cultos e a
manhã de domingo com Escola Bíblica
Dominical especial ministrada pelo
Presbítero Gesiel Ramos de Itajubá.
Participaram cantores evangélicos e
pregadores da Palavra de Deus .
Segundo os organizadores participaram
do congresso cerca de mil pessoas entre
fiéis e visitantes para honra e glória do
Senhor  Deus. Ao final de cada culto era
servido jantar aos presentes e um bolo

para comemorar a data histórica. A
fundação da igreja se deu no ano de 1989
com salão alugado na Rua Pe. José
Oriolo e posteriormente fora adquirido
um terreno no Bairro São Judas que
estava ainda em formação com poucas
casas. Neste terreno com recursos
básicos da sede ministerial e com a ajuda
e participação dos membros da igreja
local  fora construído o templo bem como
casa pastoral que veio a abrigar cerca
de 12 pastores cada qual em sua época
enviados pelo ministério para  pastorear
a igreja, os quais foram homenageados
durante o congresso. Começando pelo
Pr. José Silva de Lima no dia 29 de abril
de 1989 que permaneceu por nove meses
na cidade.

O tempo foi passando e no início dos
anos 90, o Pr. José Roberto substitui o
Pr. Lima e prossegue a fazendo a obra
por mais um ano seguido pelo Pr.
Manuel Francisco que vai ficar
pastoreando a congregação por um
período aproximado de 04 anos.

Nesta época pelo Governo do Estado
de Minas Gerais fora construída e
inaugurada a Escola Estadual Lauro
Afonso Megale formalizando a abertura
do Bairro São Judas e os visionários e

empreendedores pastores acharam por
bem adquirir um terreno naquelas
bandas, onde haviam ainda
pouquíssimas casas. E na gestão
pastoreal do Pr. Manuel Francisco fora
construída a igreja, localizada a Rua
Capitão Cipriano de Castro, 680, com
investimento e recursos da sede
ministerial e a ajuda dos primeiros
convertidos, que dentre os quais
estavam o casal Pedro Silveira e
Antonina Rezende Silveira os quais
deixaram um legado para sua família,
sendo que hoje os filhos, netos bisnetos
e tataranetos pertencem como membros
do ministério de Cubatão. Ao casal
juntaram-se também os recém chegados
de Itanhaém Pb. Diogo e sua esposa
Elisa Macegosa, tendo sido realizados
cultos domésticos nas casas de ambos.

Adiante no tempo o ministério envia
o Pr. Francisco Trindade em cuja gestão
de aproximadamente dois anos fora
construída a casa pastoral. Seguido pelo
Pr. Romualdo e após Pr. José Severino
de Lima.

A obra cresceu e floresceu na cidade
e expandiu-se para o Distrito do Cervo
onde fora alugado um salão pequeno
bem na entrada do povoado tornando-

se uma sub congregação.  Na virada do
século, no início do ano 2000, assume o
pastorado de um ano na  congregação o
Pr. Joseilton Vicente Ferreira e após vem
para a sua primeira passagem à frente
da congregação o Pr. Aroldo Dutra dos
Santos, o precursor dos missionários
deste ministério.

Período em que fora adquirido um
terreno no Distrito do Cervo onde havia
uma casa e um   pequeno salão para onde
fora mudada a sub congregação, em meio
a muitas dificuldades.

Na sucessão que se seguiu assumiu o
trabalho pastoral, Pr. Nerival Inocêncio
que permanece por aproximadamente
três anos, período em que se deu a
construção do templo da congregação
do Distrito do Cervo, por onde passaram
vários servos de Deus, como Pr.
Alcidenor, Pr. Silvio Fernandes, dentre
outros.

Em seguida o ministério envia Pr.
Silvano Gomes de Moura que também
permanece nesta cidade pastoreando
por um período de três anos. Depois
retorna na sua segunda passagem Pr.
Aroldo Dutra para mais três anos de
trabalho frente a obra do Senhor, para
ser substituído pelo Pr. Henrique Alves

Filho o qual pastoreia por mais um triênio
e novamente é sucedido pelo Pr. Aroldo
Dutra em sua terceira passagem por esta
que se torna sede de um setor composto
de duas congregações, sendo a
congregação do Distrito do Cervo,
dirigida pelo Presbítero Jessé Floriano e
a localizada nesta Comarca localizada a
Av. Lauro Megale, 1.200,  dirigida pelo
Pr. Gilmar Pereira Lemes, sendo que
ambos os dirigentes são filhos da terra
e do ministério.

Findando sua terceira gestão à frente
da igreja em Borda da Mata, no início do
ano fluente, houve nova sucessão
vindo a assumir o pastorado desta sede
setorial Pr. Leandro Limão dos Santos
em cujo ano se comemora trinta anos
desde a sua fundação, que conta hoje
com dois templos próprios e casa
pastoral, grupo de obreiros e obreiras,
cooperadores, diáconos, presbíteros e
pastores atuantes em todos os
departamentos da igreja, sendo
liderados Pelo Pastor Presidente Carlos
Roberto Silva e o Presidente de honra,
Pr. Josias Almeida Silva.

É a colheita dos frutos em meio a nova
semeadora para o ano de crescimento e
consolidação.

Sicoob Credivass de Borda da Mata realiza Dia C na cidade
Todos os anos, desde 2014, o Sicoob Credivass de Borda

da Mata participa do Dia C (Dia de Cooperar), promovido
pelo Sistema Ocemg (Organização e Sindicato das
Cooperativas do estado de Minas Gerais). Instituído para
que as cooperativas se unam em um grande movimento de
solidariedade, o Dia C é uma data para fazer o bem, promover
e estimular a integração das ações voluntárias de
cooperados, colaboradores e familiares. É um dia em que
equipes de voluntários realizam, simultaneamente, em todo
o estado e em várias regiões do país, uma atividade que
ajude a transformar para melhor a vida das pessoas. 

O Dia C 2019 teve um significado especial para o Sicoob
Credivass de Borda da Mata. Os empregados e associados
se uniram para arrecadar produtos de limpeza em prol do
Lar Monsenhor Pedro Cintra (Asilo), mais uma experiência
exemplar e transformadora na vida de cerca de 40 idosos.

“Participar do Dia C foi uma experiência inesquecível!
Não tem preço sentir o espírito cooperativista dos
associados com a satisfação em ajudar o asilo e também
sentir a alegria e a gratidão de cada idoso com a nossa
visita,” destacou a voluntária e empregada Joyce do
Nascimento Xavier.

A ação teve como principal objetivo arrecadar produtos de limpeza. O saldo final foi de: 250 litros e 380 unidades de material de limpeza. Além disso,
também foi recebido 80 pães, 01 caixa de banana, 05 caixas de morango, 40 leites achocolatado e 40 peças de meias e roupas.

Dia C – Atitudes simples movem o mundo!



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR88888

Formatura do Proerd 2019 em Senador José Bento

No dia 02 de julho,  aconteceu a formatura do Proerd em Senador José Bento.O programa é uma parceria da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação com a Polícia Militar (PM), onde os policiais
militares, instrutores do Proerd, vão para sala de aula dialogar com os estudantes sobre assuntos relacionados a prevenção ao uso de drogas e da violência. Foram trabalhados com os alunos temas como bullying,
violência e prevenção às drogas.

A Administração forneceu as camisas para os formandos, além de uma deliciosa feijoada para todas as famílias que estavam presentes na cerimônia. Os alunos também receberam uma linda lembrançinha doada
pela a Câmara de Vereadores.

O prefeito Fernando Fernandes lembrou que o projeto é importante para orientar as crianças a ficarem longe das drogas. “Além disso, o Proerd é importante também por promover a proteção e a paz social”, explica.
O Prefeito também agradeceu a todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste evento ímpar na cidade.

Secretário de Saúde de Senador José
Bento solicita vários benefícios para

o município através do Deputado
Odair Cunha e Ulisses Gomes

No dia 29 de junho, o Secretário de
Saúde de Senador José Bento, Natan de
Souza participou do  Arraiá do Cumpadi
Deputado Estadual Ulysses Gomes em
Itajubá.

“Fica aqui meu agradecimento ao
Deputado Ulysses Gomes pelo convite.
E o Arraiá contou com a presença do
Deputado Federal Odair Cunha, quando
eu diretamente ao Deputado encaminhei
03 ofícios solicitando:

1- Uma ambulância de grande Porte
para atender nossas urgências com
aparelhagem;

2- Solicitei uma Viatura nova de Polícia
para facilitar os trabalhos dos nossos
PMs no Município. E também vendo
com a abertura do novo banco na cidade
( SICOOB) será bem mais chamativos
para ladrões rondarem o nosso

município e com um carro novo os PMs
poderão dar suporte melhor na
segurança.

3- Uma ETA nova, Estação de
Tratamento de Água. Pedi apoio ao
Deputado Odair Cunha Solicitando junto
a FUNASA do Estado de Minas Gerais,
uma verba no valor de 360 mil reais para
realização dessa grande obra e de grande
importância para o nosso município de
Senador José Bento, Já que a nossa ETA
se encontra muito antiga. Realizamos
junto com o Prefeito Fernando
Fernandes umas melhorias nela no mês
de maio. Mas ao meu ver como
Secretário Municipal de Saúde do
município de Senador José Bento
necessitamos de uma ETA nova para
atender nossa População com uma água
de  melhor ainda de Qualidade.

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento recebe R$200.000,00

de investimento através
de Emenda Parlamentar

No dia 28 de junho, em um evento do
MDB em Belo Horizonte foi dia do
Secretário de Saúde  agradecer
pessoalmente o Deputado Federal
Newton Cardoso Júnior pela emenda
recebida de 200 mil, destinada a área da
Saúde de Senador José Bento. O prefeito
Fernando Fernandes também agradece

o Deputado. “Quero aqui manifestar meu
agradecimento ao amigo e Deputado
Federal, Newton Cardoso Junior que
vem ajudando e mostrando seu
compromisso com nosso município. Já
caiu em nossa conta 200.000,00 reais para
a Saúde. Este recurso será usado para o
custeio de nossa UBS.”

Programa ATeG: SENAR MINAS, Sindicato
Rural de Pouso Alegre assinam convênio para

atender produtores de leite da região de Senador
José Bento, Congonhal e Pouso Alegre.

O Grupo é formado por 30 participantes, das seguintes cidades: Senador José Bento, Congonhal e Pouso Alegre e
terá uma duração de dois anos. As atividades iniciarão agora em julho de 2019 e será mobilizado pela a Angelita do
SENAR.

O Secretário de Agricultura de Senador José Bento, Alexsandro Ferreira agradeceu o Prefeito Fernando Fernandes
pelo o apoio ao projeto e atenção especial dada ao desenvolvimento da agricultura na cidade.

Alunos do Projeto Conviver de Senador
José Bento participaram de atividade terapêutica

Como forma de terapia, os alunos do
“Projeto CONVIVER - Com amor tudo
se transforma”, tiveram o contato
diretamente com a terra. As monitoras
lembraram que o contato diretamente
com a planta se reflete no auto cuidado,
além da importância do alimento
orgânico para a saúde.

Todos tiveram a oportunidade de
aprender como cultivar e preparar a terra
antes de plantar as plantas. Atividade

Terapêutica

Professores da Escola Municipal de Senador José Bento
participam do Congresso de Educação no Teatro do Inatel

A Secretária de Educação, Valéria
Vieira e o Diretor da Escola, Josmar

Silva agradeceram o incentivo e apoio
do Prefeito Fernando Fernandes por
colocar sempre educação em primeiro

lugar e proporcionar esta
oportunidade dos professores em

participar deste Congresso.

Professores da Rede Municipal de Senador José
participam de Curso de Educação Empreendedora

Aconteceu no dia 19 de junho, mais um
curso de Educação Empreendedora para
os professores da Escola Municipal de
Senador José Bento ministrado pelo
Sebrae.

Com esta formação, os Professores da
Escola Municipal poderão desenvolver
junto aos estudantes, formas de
estabelecer relações e possibilidades entre
sonho, desejo e sucesso, reconhecendo-
se como um cidadão de direitos.

Identificar oportunidades no seu
cotidiano, relacionando-as ao seu plano de
vida e carreira e ao seu plano de negócio.

Refletir sobre o seu potencial empreendedor para o aproveitamento de oportunidades de vida, carreira e negócio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG
CONCURSO PÚBLICO 001/2019 – EXTRATO DO EDITAL  

A Prefeitura Municipal de Tocos do Moji-MG, TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período de 20 de setembro a
21 de outubro de 2019, exceto sábados, domingos e feriados, inscrições ao Concurso Público para Provimento de cargos
em seu Quadro de Pessoal, a saber: Auxiliar de Enfermagem (ESF), Enfermeiro (ESF), Médico Generalista, Médico Generalista
(ESF), Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Pediatra, Monitor de Creche, Monitor de Transporte de Alunos e Professor
de 6º ao 9º - Artes. As provas objetivas, para todos os cargos, estão previstas para 24 de novembro de 2019. O Edital em seu
inteiro teor está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal e no site www.jcmconcursos.com.br, locais onde
serão efetuadas as inscrições. Tocos do Moji, 12 de julho de 2019 – ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA – Prefeito Municipal
de Tocos do Moji - MG.


