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Deputado Igor Timo visita Borda da Mata e diz que
vai se empenhar junto a Polícia Civil para trazer para
a cidade um Delegado, um Escrivão e um Detetive
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“Se o Céu é o Limite, na
Porteira do Céu ele é infinito.
Vale a pena conhecer”, diz
Regiane Cruz do Departamento
de Turismo de Tocos do Moji
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Onda de ômicron deve atingir pico
entre 3 a 5 semanas, analisa
pesquisador da Unifesp
O médico Ramon Andrade de Mello ressalta que
a vacinação completa ajuda proteger vidas
A onda da variante ômicron deve
alcançar o pico de contágio entre 3 a 5
semanas após o início do aumento
exponencial
nos
casos
relatados. Ramon Andrade de Mello,
médico e professor da Unifesp, da
Uninove e da Escola de Medicina da
Universidade
do
Algarve
(Portugal), avalia que os impactos da
transmissão da variante devem ser
menores: “A vacinação também
contribuiu, e muito, para salvar vidas e
proteger a população”.
O pesquisador explica que o número
de mortes por ômicron deve ser menor
do que na primeira fase de Covid-19:
“Estamos chegando a um novo estágio
da doença. Apesar da aceleração das
internações, devemos registrar um

número de óbitos semelhantes a uma
temporada de gripe”. Ramon de Mello
cita artigo publicado no dia 19 de janeiro
pela The Lancet, prestigiada publicação
científica, que aponta o fim da pandemia
após a onda da ômicron, mas ainda com
a presença da Covid no dia a dia de
toda a população mundial.
“A transmissão do vírus tem sido
muito rápida e as estimativas apontam
que mais da metade da população
mundial estará contaminada até o final
de março”, explica o pesquisador.
Segundo ele, as estimativas dos
cientistas apontam que 80 a 90% dos
casos são assintomáticos.
Dr. Ramon de Mello é oncologista do
Hospital 9 de Julho e da High Clinic
Brazil, em São Paulo, SP.
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A importância da retomada
das aulas presenciais
Ainda se tem muitas discussões sobre
as aulas presencias nesse período que
estamos vivendo. Muitos ainda temem
a retomada das aulas presenciais, mas
você já parou para pensar os inúmeros
benefícios que isso pode trazer?
Maior socialização seria um deles.
Crianças e adolescente precisam desse
contato. A personalidade de qualquer ser
humano é formada pelo contato dele
com os demais. Portanto, em um ciclo
escolar, há muito espaço para esse
desenvolvimento.
Ademais do emocional, o intelectual
também iria sendo formado, pois
estariam aprendendo juntos dos colegas
e do professor, o qual seria uma chave,
por ser uma figura de respeito, leva foco
e disciplina ao aluno.
Além disso, há um auxílio ainda maior

para os estudantes que têm TDAH
(transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade). Isso, pois eles precisam
de um ambiente com outras pessoas
fazendo tarefas para se sentirem
motivados a fazerem também. Com isso,
também performam melhor por darem
mais atenção ao afazer.
Em aulas online, cada um estaria
cuidando de seus aprendizados. Os pais
também entram nessa, mesmo não tendo
a formação necessária, em sua maioria,
para ensinarem seus filhos, o que acaba
sendo prejudicial às crianças.
Por isso, a volta às aulas presenciais
contribui muito para a formação
emocional e intelectual do indivíduo.
Júlia Toledo
Borda da Mata

Ultramaratonista bordamatense Rogério Silveira é
destaque na Ultramaratona Internacional BR 135
O Ultramaratonista bordamatense, Rogério Silveira se destacou na
Ultramaratona Internacional BR 135. A maratona contou com mais de 150
atletas representando mais de cinco países.
Representando a equipe LOBO GUARÁ (atleta Rogério Silveira, pace
Hanaydson Lima e apoio Luiz Rafael) o
atleta completou a prova solo 3 maratonas
de 135 km de São João da Boa Vista-SP a
Borda da Mata com o tempo de 16h53m
ficando em segundo lugar.
A Ultramaratona é feita no Caminho da
Fé e o atleta percorreu vários municípios
(São João da Boa Vista-SP, Água da PlataSP, Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes,
chegando em Borda da Mata.
A Ultramaratona Maratona Internacional
BR 135 tem 2 tipos de provas, sendo 135
km 3 maratonas de São João da Boa VistaSP a Borda da Mata e 217 km 5 maratonas
de São João da Boa Vista SP a ParaisópolisMG.

CRAS de Borda da Mata, através
da Prefeitura, doa centenas de peças
de roupas as pessoas atingidas pelas
enchentes em Pouso Alegre
Numa ação de
solidariedade e
cidadania,
a
Prefeitura de
Borda da Mata,
através
do
C R A S
Sebastiana
M a r q u e s ,
realizou no dia 18
de janeiro, a
doação
de
centenas
de
peças de roupas
para as famílias
atingidas pelas últimas
enchentes em Pouso
Alegre.
Foram aproximadamente
200 famílias que tiveram
suas casas invadidas pelas
águas na cidade de Pouso
Alegre, principalmente no
Bairro São Geraldo, onde as
roupas foram entregues no
CRAS daquele bairro.

Prefeitura de Borda da Mata cria Ponto
de Captação de água pluvial em frente
à Creche Madre Tereza de Saldanha.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

No dia 18 de janeiro, a Prefeitura de Borda da Mata fez uma
obra de Criação de um ponto de Captação de água pluvial em
frente à Creche Madre Tereza de Saldanha.
Essa importante obra tem por objetivo conter a enxurrada da
Rua Professor Afonso Antônio Florenciano, evitando o
acumulo de
água
na
p o r t a
principal de
entrada da
Creche,
dando mais
segurança
para
as
crianças,
usuários e
pais.
.

TRIBUNA POPULAR - 9 9910-8233
Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata

Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.
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Prefeitura de Bom Repouso divulga ações realizadas no município em 2021
A Prefeitura de Bom Repouso, no dia 14 de janeiro,
divulgou nas redes sociais um vídeo convidando a
população para conhecer o que foi feito nos doze
primeiros meses da administração atual.
“A nossa administração se orgulha grandiosamente,
pelos feitos conquistados em 2021 e acredita que as
ações em 2022 se multiplicarão e, com toda certeza,
farão de Bom Repouso uma cidade cada vez melhor.
Continuaremos trabalhando incessantemente em prol
de todos”, diz o Prefeito Edmilson Andrade.

Servidores Municipais de Senador José Bento
recebem reajuste salarial acima da inflação
O Prefeito de Senador José
Bento, Fernando Fernandes e a
vice-prefeita Andréia Inácio
encaminharam para a Câmara
Municipal, projeto de lei que
para reajustar o salário dos
servidores municipais em 11%.
“A gestão 2021/2024 trabalha
com muita seriedade e
compromisso e não vem
medindo esforços quando o
assunto é a valorização dos
funcionários públicos
municipais”, diz o Prefeito
Fernando Fernandes.

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
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Polícia Militar prende dois autores de
furto de gás de cozinha no Centro
No dia 11 de Janeiro, terça-feira, por volta das 02h, no bairro Centro, a Polícia
Militar recebeu várias imagens onde três indivíduos praticaram furto no interior do
supermercado na área central, que demonstraram claramente os autores. Diante
das informações as equipes policiais desencadearam operação batida policial no
sentido de localizá-los; em ato contínuo, compareceu a unidade de Polícia Militar, a
vítima relatando que nas datas de 08/01/2022 e 11/01/2022, ocorreram dois furtos no
mercado em que é gerente. As equipes policiais lograram êxito em localizarem dois
dos autores, que ainda estavam com as mesmas roupas que utilizaram no furto.
Diante disso, receberam voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto e
encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende homem por conduzir veículo
sob influência de álcool no bairro Santo Antonio
No dia 16 de Janeiro, domingo, por volta das 17h30, no bairro Santo Antônio, a
Polícia Militar recebeu denuncia via 190 que um condutor embriagado teria se
envolvido em um acidente de trânsito vindo a danificar um poste de energia e
estava muito alterado. A Polícia Militar então compareceu ao local e constatou o
acidente e identificou o condutor no local, ele estava com os ânimos alterados,
falando alto, proferindo xingamentos, com fortes sinais de uso de álcool. De imediato
foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de embriaguez ao volante, sendo
necessário o uso de força física para dominá-lo e algemá-lo, posteriormente foi
conduzido para a viatura para que as demais providências do fato fossem tomadas.
Foi perguntado ao condutor se faria o teste do etilômetro, sendo recusado. Diante
dos fatos, foi acionado o guincho de plantão para recolhimento do veículo e
liberação da via. Foram confeccionadas quatro autos de infrações de trânsito.

Polícia Militar prende dois homens por
tráfico de drogas na rodovia MG290
No dia 22 de Janeiro, sábado, por volta das 09h48, no bairro Santa Rita, a Polícia
Militar de Borda da Mata recebeu informações da equipe policial do município de
Inconfidentes de que um veículo Fiat/Bravo suspeito de ser utilizado para o tráfico
de drogas estava transitando pela rodovia MG290. Diante da informação recebida
a equipe policial em Borda da Mata iniciou o rastreamento ao veículo e na proximidade
da balança na rodovia MG 290 foi visualizado o veículo em questão e realizada a
abordagem; sendo que no veículo estavam dois homens, onde um deles alegou ser
o proprietário do veículo. Durante a busca pessoal em ambos, nada de ilícito foi
encontrado, porém foi percebido um nervosismo dos ocupantes, então foi realizada
a busca no interior do veículo, sendo localizados escondidos embaixo do banco
traseiro dois tabletes grandes de substância análoga a cocaína. Diante dos fatos,
foi dada voz de prisão em flagrante delito aos ocupantes pelo cometimento de crime
de tráfico de drogas e associação ao tráfico; o veículo foi removido para o pátio e
posteriormente os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de
Pouso Alegre.
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Tocos do Moji adquire três
veículos para os Departamentos
de Saúde e de Assistência Social
num valor total de 234 mil reais
A Prefeitura de Tocos do Moji inicia 2022 com três veículos novos para uso da
Saúde e Assistência Social.
Os veículos HB 20 1.0 Vision custaram R$ 78.000,00 cada um e servirão para a
manutenção dos Departamentos de Saúde e Assistência Social.
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Deputado Igor Timo visita Borda da Mata e diz que
vai se empenhar junto a Polícia Civil para trazer para
a cidade um Delegado, um Escrivão e um Detetive
Alguns políticos
de Borda da Mata
receberam no dia 18
de janeiro, no
gabinete do Prefeito
a visita do
Deputado Federal
Igor Timo
(PODEMOS) , que
veio ouvir as
demandas e
reafirmar seu
compromisso com o
município.
Igor já enviou ao
município diversas
emendas, e se
comprometeu mais
uma vez a interceder
junto ao governo
do Estado para o
envio de um
delegado, um
escrivão e um
detetive.
“Obrigado Igor
pelo apoio ao nosso
município”, diz o
prefeito Afonso.
Participaram da
reunião: Jean Carlos
Carvalho Santucci ,
Jefferson
Nascimento ,
Prefeito Afonso
Raimundo De
Souza, Vice-prefeito Célio Cabral, Deputado Igor Timo, João, Felipe, João Giordani, Vereadora Joseli Brandão , Vereador
Carlão, Cristiano Verni.
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Atrativos Turísticos - Porteira do Céu – Divisa entre Tocos do Moji e Borda da Mata
A Porteira do Céu está localizada no
Caminho da Fé bem na divisa dos
municípios de Borda da Mata e Tocos
do Moji. Vale ressaltar aqui depois de
muitas especulações que quando um
atrativo turístico está na divisa de dois
municípios o direito de divulgação e
apreciação é de ambos.
O lugar majestoso rodeado de
montanhas que parecem tocar o céu já
existe há muitos e muitos anos atrás,
antes era denominada Porteira da Chave.
Segundo relatos de moradores de Tocos
do Moji, antigamente a estrada de
acesso a Borda da Mata era por esse
caminho e a Porteira era fechada com
chave de ferro pelos proprietários das
terras confrontantes. Depois da criação
do Caminho da Fé em 2003, os peregrinos
que passavam por ali começaram a
especular como se chamaria aquele lugar
onde à dificuldade em alcançar é
esquecida quando o vento gelado toca
o rosto e o céu parece abraçar o coração.
O Tocosmojiense José Carlos Rodrigues,
morador próximo a Porteira, em conversa
com alguns Peregrinos filosofou e em

resposta ao questionamento deles,
denominou o lugar de PORTEIRA DO
CÉU e ali estava criado um dos pontos
turístico mais almejado pelos peregrinos
e agora por tantos outros que visitam o
lugar.
Para tornar o lugar ainda mais popular
tivemos a sorte de contar com a
brilhante ideia de alguns Peregrinos e
Apoiadores do Caminho da Fé que
idealizaram o Projeto “Capelas do
Caminho da Fé” e no ano passado
depois de arrecadar fundos de doações
até mesmo do terreno para a construção,
surgiu então a imagem da Porteira de Céu
que nada mais é que uma capela em
forma de Nossa Senhora Aparecida. O
monumento já é popular nas redes
sociais e frequentemente visitado por
turistas peregrinos e moradores de
ambas as cidades de Tocos do Moji e
Borda da Mata.
Se o Céu é o Limite, na Porteira do Céu
ele é infinito. Vale a pena conhecer.
Regiane Cruz
Departamento de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo de Tocos do Moji - MG

Edital de Abertura de Concurso Público n° 01/2022.
A Câmara Municipal de Borda da Mata/MG torna público que estarão abertas
inscrições ao Concurso Público de Provas para provimento de cargos vagos de seu
Quadro Permanente nos termos do Plano de Cargos e Vencimentos da Câmara
Municipal e das normas estabelecidas neste Edital. O concurso será realizado pela
empresa Exodus Auditoria, Administração, Contabilidade e Assessoria Ltda - ME,
inscrita no CNPJ 21.285.490/0001-90, situada na Rua Jacui, 505, Colegio Batista,
CEP: 31.110-050 Belo Horizonte/MG. As inscrições serão exclusivamente via
INTERNET, no endereço http://www.exodusaudiadm.com.br, no período de 28/03/
2022 a 28/04/2022 (horário oficial de Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento
até 29/04/2022. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no
Município de Borda da Mata, no dia 22/05/2022. Mais informações podem ser
obtidas no site da responsável pelo concurso: http://www.exodusaudiadm.com.br.
Jorge Pereira Filho, Presidente.

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Prefeito de Senador José Bento se reúne
com Polícia Militar e Defesa Civil
preocupado em amenizar os transtornos
causados pelas chuvas intensas

No início de janeiro, o prefeito de
Senador José Bento, Fernando
Fernandes e a vice-prefeita, Andréia
Inácio reuniram-se com o 3º Sargento
Prado e com o Coordenador de Defesa
Civil Carlos Wessel, onde falaram
sobre os danos causados nas

estradas por conta da chuva intensa.
A Polícia Militar e a Defesa Civil
Municipal sempre estiveram
trabalhando juntas, dando apoio nas
estradas e pontos do município para
que todos os cidadãos não sejam
prejudicados pelas chuvas.
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