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Festa do Peão de Bom Repouso volta movimentar a cidade depois de dois anos
Depois de dois sem a realização de
um dos melhores Rodeios do Sul de
Minas, Bom Repouso esteve muito
movimentada entre os dias 21 a 24 de
abril com a Festa do Peão. Mas antes,
destes dias, a Festa já esteve agitada
com o Baile da Rainha no dia 16 de abril
e no dia 17, domingo, um grande Desfile

de Cavaleiros, quando vieram pessoas
de toda região para participarem.
A organização da festa ficou por
conta de Márcio Eventos e Clube de
Rodeio Sul das Gerais, com total apoio
da Prefeitura de Bom Repouso.
No Baile da Rainha foram escolhidas
Miss Simpatia, Madrinha, 1ª e 2ª

Princesas e a Rainha da Festa.
As vencedoras foram:
Miss Simpatia – Larissa Almeida;
Madrinha – Tamires Melo;
1ª Princesa – Ana Laura MagalhaÞes;
2ª Princesa – Polyane Silva;
Rainha – Lauana Amaral.
Além das montarias que foram

bastante disputadas, ainda houve
vários shows para animar os amantes
do Rodeio.
No dia 21, teve a apresentação do
Loubet, no dai 22, grande show de
Antony e Gabriel e no dia 23, Conrado
e Alessandro fizeram um belo
espetáculo.

Os organizadores agradecem a
presença de todos e esperam que a
tradição continue para que nos
próximos anos, a Festa do Peão de Bom
Repouso cresça cada vez mais, e
também a Prefeitura pelo apoio e a
Polícia Militar pela segurança
proporcionada aos participantes.

Fotos:@gusttacdn

Desfile de Cavaleiros

Fotos: Facebook da Festa doPeão

Rodeio de Bom Repouso

Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) – Fase Municipal - Borda da Mata

Os jogos são divididos em quatro
etapas: Municipal, Microrregional,
Regional e Estadual.
A etapa municipal contou com três
escolas, sendo Escola Municipal
Benedita Braga Cobra ( GRUPO), Escola
Estadual Lauro Afonso Megale (
EELAM) e Escola Estadual Dom
Antônio Chagas de Miranda. Foram 72
atletas divididos em duas modalidades,

handebol e futsal.
A etapa municipal foi nos dias 19 e 20
de abril.
Classificaram para a etapa
microrregional as escolas GRUPO(Escola
Municipal Benedita Braga Cobra ) e
EELAM ( Escola Estadual Lauro Afonso
Megale) com as modalidades:
Handebol módulo I masculino –
EELAM; Handebol Módulo I Feminio -

Benedita Braga; Handebol módulo II
masculino – EELAM; Handebol módulo
II feminino – EELAM; Futsal módulo I
masculino – Benedita Braga; Futsal
módulo II Masculino- Benedita Braga.

A etapa municipal também teve o vôlei
nós módulos I e II como esporte de
inclusão.
Participam em todo Estado 160 mil
atletas, em 27 sete modalidades

esportivas.
A etapa microrregional será realizada
na cidade de Santa Rita do Sapucaí e
Borda da Mata será muito bem
representada pelas escolas e atletas.
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Polícia Militar de Borda da Mata
prende quatro pessoas foragidas
da Justiça no mês de abril
Foragido da Justiça no centro de Borda da Mata
No dia 07 de abril, quinta-feira, por volta das 09h50 no Centro, a PM após tomar
conhecimento da existência de um mandado de prisão em desfavor do infrator, deu
início a operação policial no intuito de localizar o foragido. Durante diligências a
equipe policial deparou com o indivíduo próximo a área central, sendo este abordado
e preso, posteriormente o autor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Foragido da Justiça no bairro São Francisco
No dia 08 de abril, sexta-feira por volta das 14h24 no bairro São Francisco, a PM
após tomar conhecimento da existência de um mandado de prisão em desfavor do
infrator, deu início a operação policial no intuito de localizar o foragido. Durante
diligências a equipe policial deparou com o indivíduo próximo a sua residência,
sendo este abordado e preso, posteriormente o autor foi conduzido a Delegacia de
Polícia Civil.

Foragido da Justiça no bairro São Francisco
No dia 12 de abril, terça-feira por volta das 11h03 no bairro São Francisco, a PM
após tomar conhecimento da existência de um mandado de prisão em desfavor do
infrator conhecido no meio policial por praticar crimes de furtos e tráfico de drogas,
deu início a operação policial no intuito de localizar o foragido. Durante diligências
a equipe policial deparou com indivíduo, sendo este abordado e preso, posteriormente
o autor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Foragido da Justiça no centro de Borda da Mata
No dia 18 de abril, segunda-feira por volta das 15h08 no Centro, a PM após tomar
conhecimento da existência de um mandado de prisão em desfavor do infrator, deu
início a operação policial no intuito de localizar o foragido. Durante diligências a
equipe policial deparou com indivíduo próximo ao Banco do Brasil, sendo este
abordado e preso, posteriormente o autor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

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

Aulas de música gratuitas da
Banda Lira Tocosmojiense. Uma
ótima oportunidade para
desenvolver novas habilidades.
Inscrições podem ser feitas na
Prefeitura Municipal
(Regiane ou Diogo).
Para todas as idades
à partir de 10 anos.

Distrito do Cervo começa a receber a
instalação de hidrômetros nas residências
e estabelecimentos comerciais para ajudar a
solucionar o problema da falta d‘água no local
O problema de falta de água no
Cervo não é de agora. Há muitos
anos, a população local enfrenta
esta dificuldade. Um dos
compromissos assumidos pela atual
gestão de Borda da Mata era
solucionar em definitivo a situação
e logo no início, arrumaram um poço
artesiano, mas mesmo assim, não
era a solução que resolveria
realmente. Servidores Municipais
estiveram conversando com
diversos moradores, muitos
alegaram que o maior problema no
Distrito era o desperdício de água,
por que os habitantes pagavam
somente uma taxa fixa e isso,
enquanto uns usavam sem nenhum
critério, outros padeciam com a falta
de água. Para amenizar a questão
momentânea na época, a Prefeitura
colocou uma pessoa para fiscalizar,
o que ajudou um pouco, mas longe
de solucionar.
E agora, depois de muito estudo e
reuniões com outros órgãos
reguladores, a Prefeitura achou que

uma das decisões mais justas, seria
colocar hidrômetro em todas as
residências e comércios e cobrar
pelo consumo exato de cada
consumidor. Então, a Prefeitura de
Borda da Mata, através do
Departamento de Obras, está
instalando Hidrômetros por todo o
Distrito do Cervo, e pede para que os
residentes façam reservas de água em
suas caixas d’água, principalmente os
estabelecimentos comerciais, e aqueles

com atendimentos prioritários, como Posto
de Saúde e Escola, pois enquanto as
instalações estão sendo feitas, pode haver
falta de água.
Mas, mesmo com toda essa obra que
deverá levar uns 90 dias para ser
concluída, após a Prefeitura espera
melhorar o abastecimento com
manutenção adequada dos Poços
Artesianos, aumento dos reservatórios
e, enfim, resolver o problema antigo da
falta de água no Cervo.
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ESF de Tocos do Moji trabalha o tema: Promoção da Cultura, da Paz, Cidadania e
Direitos Humanos, Prevenção das Violências dentro do Programa Saúde na Escola
No mês de março, a equipe ESF de Tocos do Moji desenvolveu nas escolas Municipais o Programa Saúde nas Escolas (PSE) com o tema, Promoção da Cultura, da Paz, Cidadania e Direitos Humanos, Prevenção
das Violências.
As palestras foram ministradas pela Psicóloga da Rede Municipal de Educação Anitta e a Assistente Social, Márcia.
“É necessário trabalhar a educação em direitos humanos na sala de aula, garantindo dignidade, conhecimento e uma educação integral. Esses são os ingredientes para construir a igualdade, qualidade,
diversidade e a democracia para garantir o futuro das nossas crianças e jovens”, diz o Responsável pelo Departamento de Educação, Ernane.
A Assistente Social, Márcia, deixou uma reflexão para os alunos com a frase do filme 2012. “No momento em que paramos de lutar uns pelos outros, nesse momento perdemos a nossa humanidade.”

Equipe de Saúde de Tocos do Moji
promove encontro para falar sobre
Saúde do Trabalhador com os
servidores do setor de serviços de
conservação do patrimônio público

A Promoção e Prevenção a Saúde são
estratégias do setor saúde para buscar
a melhoria da qualidade de vida da
população e no dia 19 de abril foi dia de
compartilhar assuntos sobre Saúde do
Trabalhador com os servidores do setor
de serviços de conservação da

Prefeitura de Tocos do Moji, abordando
assuntos como a importância de utilizar
equipamentos de proteção individual e
imunização.
A equipe de saúde agradece a
disponibilidade e participação dos
servidores.

Fábrica de Bloquetes de Senador
José Bento já produz e beneficia
Bairro dos Florianos

Neste mês de abril, o Prefeito de Senador José Bento, Fernando Fernandes e a
Vice-Prefeita Andréia Inácio visitaram a obra do calçamento do Bairro dos Florianos.
O bairro está recebendo 600 metros de calçamento e vai beneficiar toda população
residente. A obra está sendo realizada com recursos próprios da Prefeitura e os
materiais usados estão sendo produzidos pela Fábrica de Bloquetes inaugurada
ano passado pela gestão 2021-2024.

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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Comemoração do dia do Hino Nacional Brasileiro – Bom Repouso
“O Hino Nacional é uma oportunidade que temos para lembrar que sempre precisamos lutar por nossas conquistas. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve! O Brasil que queremos pode ser alcançado com o esforço
e com a dedicação dos filhos dessa pátria, que relembramos todo 13 de abril, no Dia do Hino Nacional Brasileiro!”
CEMEI Maria José Brandão Dona Zita.

Publicações da Câmara
Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 10/2022

Trabalho de apoio pedagógico desenvolvido
pelos Professores de Bom Repouso

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao
Orçamento vigente e dá outras providências.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da
Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional
suplementar no valor de R$ 4.557.443,49 (Quatro milhões, quinhentos e
cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove
centavos), destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária no
exercício corrente:

A Secretaria de Educação de Bom
Repouso não mede esforços para
aperfeiçoar ainda mais a qualidade do
ensino no município. Abaixo, confira
o Trabalho de APOIO
PEDAGÓGICO desenvolvido pelos
professores para que os estudantes se
sintam motivados a aprender
cada vez mais.
“O processo de ensinoaprendizagem deve ser algo prazeroso
que nos dê vontade de continuar”.

Art. 2º. Os recursos utilizados para a abertura do crédito adicional suplementar
previsto no artigo primeiro, com valor de R$ 4.557.443,49 (Quatro milhões,
quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta
e nove centavos), são os provenientes de superávit financeiro do exercício
anterior conforme relatório 75-5 de controle dos créditos adicionais abertos por
superávit financeiro (controle por destinação de recursos) anexo.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 08 de março de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

FOGUEIRA
Queria dizer que já não te amo
Mas não aprendi a mentir
Vida bendita!
Lembrei de ti, sorri
Lembrei da nossa longa conversa de despedida
Você já não faz parte da minha vida
Apesar de que nunca se arriscou a ficar aqui,
Então nunca fez, verdade seja dita,
Eu nunca pude te incluir nos meus planos
Fossem para o dia seguinte ou para anos
Era questão de tempo você partir
Uma foto nossa encontrei
E percebi que o tempo passou tão depressa
Só não passaram as lembranças na minha
cabeça:

Me lembraram que ela é do dia que me
apaixonei
Não sei se foi recíproco, se você gostou
Mas lembro de você no meu travesseiro
E eu ali, deitada nos teus braços
Me sentindo protegida, eu estava tão feliz
Assistindo a um filme que já nem lembro mais
E tanto faz,
Porque há quase 4 anos atrás
O tempo parou
Quando meu cabelo caiu no teu nariz
Eu virei para tirar
Mas eu estava cheirosa e ficou o cheiro
E o teu olhar
Que dizia muito e cruzou com o meu
Que nunca mais esqueceu
De te amar
Depois me envolveu num abraço

E recostada no teu peito
Sabia que não tinha mais jeito
De não me entregar
Eu já estava com os 4 pneus arriados
Eu tinha me apaixonado
Por alguém que sabia que não ia ficar
O que eu não podia imaginar
É o quanto aquele sentimento ia me dominar
Depois da tua visita ao meu coração
Não tem jeito com ele não
Não aceita outro no lugar
Nem na vida, nem na cama
Você se foi e levou a chama
Que fazia meu olho brilhar
Lembro que escrevi
Após me apaixonar por ti
Que poder

Não é ter vários a te querer
Só alimenta o ego, mas o sentido não se pode
ver
Que poder
É receber reciprocidade de quem o coração
queira
Quando escolhe ficar até envelhecer
E acender diariamente a nossa fogueira
Então poderosa eu nunca vou ser
Porque a fogueira do meu coração
Depende da chama do toque das tuas mãos:
Ela nunca mais vai se acender
Estarei aqui torcendo por ti
Mas não quero te ver partir
Fica por aqui
Como o velho amigo meu
E se teu coração escolher outro alguém
Que te faça realmente feliz e bem

Não pense que vai me causar dor
A fogueira do meu coração nunca mais se
acendeu
Contudo ele te escolheu
Pra querer o bem teu
Em meus braços ou de quem teu coração
escolheu
Tendo você por perto, está tudo bem
Pois, sobretudo, te amo e te respeito
Como quem fez um pouso lindo no meu peito
Me marcou
E inspirou
Como Luan cantou
Espero que tenha boa memória
Mas não precisa ir embora
Pois o coração sabe agora
Que amizade também é amor
Andressa Carvalho
Borda da Mata
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Departamento de Educação de Tocos do Moji realiza Semana Saúde na Escola sobre
“Prevenção da Covid”

A Semana Saúde na Escola, é uma semana de mobilização das
escolas pactuadas no Programa Saúde na Escola(PSE) para o
desenvolvimento das ações, em especial, uma ação selecionada
pela gestão federal neste ano foi o tema “Prevenção da COVID19 nas escolas”.
O Departamento de Saúde de Tocos do Moji, juntamente com
as escolas Municipais e Estadual, realizou entre os dias 04 a 08 de
abril a “Semana Saúde na Escola”, o programa pretende estimular
as unidades de ensino a desenvolverem
ações que discutem a prevenção à Covid-19
nas escolas, a importância da imunização e
das medidas sanitárias para que o ano letivo
de aulas presenciais siga de forma segura.

Escolas Municipais de Borda
da Mata terão Biblioteca
Virtual de Livros Bibot

Está sendo implantada nas Escolas
Municipais de Borda da Mata, a
Biblioteca Virtual de Livros Bibot. A
plataforma tem por objetivo fomentar a
leitura de nossos alunos e desenvolver
competências socioemocionais e
habilidades cognitivas essenciais no
mundo contemporâneo, estimulando o
aprendizado e a compreensão do mundo
por meio da tecnologia e de um acervo
literário de grande qualidade cultural e
pedagógica.
A plataforma digital interativa utiliza a
tecnologia para estimular a leitura e o
enriquecimento cultural dos estudantes
e ainda conta com ferramentas
avançadas de leitura. Também permite a
supervisão pedagógica, possibilitando

aos educadores acompanharem todo o
processo de aprendizagem.
Os estudantes poderão encontrar
livros de diversas editoras e autores
variados, nos gêneros: ficção, aventura,
crônica e muitos outros – conhecendo
personagens e desbravando mundos
desconhecidos por meio de histórias
intrigantes.
A Biblioteca Virtual pode ser acessada
via Web e Dispositivos Móveis, com
login e senha para alunos e professores.
Mais uma iniciativa da Secretaria de
Educação por uma Educação de
Qualidade!
Secretaria Municipal de Educação
Borda da Mata
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Curso de Salgados e Doces para festas e Cultivo de Plantas Ornamentais são realizados em Borda da Mata
Curso de Plantas Ornamentais

Curso de Doces e Salgados

No mês de Março, o SENAR Minas, em parceria com o CRAS Sebastiana Marques e Sindicato Rural de Borda da Mata, realizaram dois cursos importantes para a população.
O primeiro foi o Curso de Salgados e Doces para Festas e o segundo, o Curso de Cultivo de Plantas Ornamentais.

Cras de Borda da Mata oferecerá vários cursos nos próximos meses
O Cras Sebastiana
Marques de Borda da
Mata informa que
realizará
vários
cursos nos próximos
meses. E já começou a
receber inscrições
desde o dia 18 de abril.
É importante ficar
atento as vagas, pois
elas são limitadas.
Confira os cursos e
as datas de inscrições:
- Produção de
Derivados do Leite:
Inscrições: 18/04 até
o dia 18/05, das 8h às
17h.
- Produção de
Derivados do Café:
Inscrições: 18/04 até
o dia 25/05, das 8h
às 17h.
- Criação de
Abelhas
Sem
Ferrão:
Inscrições: 18/04
até o dia 11/05, das
8h às 17h.
- Manuseio de
Drone:
Inscrições: 18/04
até o dia 13/06, das
8h às 17h.
Todas
as
inscrições serão
feitas no Cras
Sebastiana
M a r q u e s
localizado na Rua
Eduardo Amaral,
525.

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

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

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.

Telefone: (35) 3445-4985
Após as inscrições, será feita uma seleção de candidatos
para atender o número de vagas.
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Primeira edição do Borda Skate Contest(Campeonato
de Skate) movimenta a cidade no feriado da Semana Santa
A Prefeitura de Borda da Mata realizou uma revitalização da pista de skate, ao lado do Ginásio Poliesportivo.
As rampas receberam uma nova pintura e uma resina própria para receber os skatistas, dando uma nova cara
para a pista do município. “Nós valorizamos todos os esportes e o Skate não seria diferente, ainda mais
agora que é um esporte olímpico, com visibilidade mundial”, frisa o Prefeito Afonso.
Nos dias 16 e 17 de abril, aconteceu a primeira edição do Borda Skate Contest. Foram quatro categorias da
modalidade Street: Iniciante, Feminino, Amador e Master.
O evento foi realizado na Pista Pública de Skate, já revitalizada.
O evento contou com a presença dos skatistas profissionais: Gian Naccarato, Mário Marques e William
Seco que fizeram parte da equipe técnica.
“O campeonato teve o intuito de incentivar, movimentar e fortalecer o Skate da nossa cidade e da região
do Sul de Minas”, diz Gabi, organizadora do evento, em parceria com o Departamento Municipal de Esportes.
No dia 17, além do campeonato, teve um show com a banda Cassino Jack, com um repertório voltado
especialmente para o evento, para deixar o campeonato ainda melhor. “Agradecemos a Gabi pela iniciativa,
a Regina do Departamento de Esportes, e contem sempre conosco em eventos esportivos que ajudam
nossa juventude. Esporte é vida”, conclui o Prefeito Afonso.
Confira o resultado do Campeonato:
Categoria Feminino:
1º lugar: Thaís Cristina - Cachoeira de Minas;
2º lugar: Letícia Nunes - Pouso Alegre;
3º lugar: Gabi - Borda da Mata.
Categoria Iniciante:
1º lugar: Adrian - Bauru/SP;
2º lugar: Eduardo Andrade - Borda da Mata;
3º lugar: João Luiz - Borda da Mata.
Categoria Master:
1º lugar: Gabriel Burali - Ouro Fino;
2º lugar: Emanuel - Pouso Alegre;
3º lugar: Alex Rodrigo – Jacutinga.
Categoria Amador:
1º lugar: Vinicius - Bragança Paulista/SP;
2º lugar: Vitor Hugo – Socorro/SP;
3º lugar: Matheus Garcia - São José
do Mato Dentro/MG.

Pista de Skate antes da reforma

Pista de Skate já revitalizada

Primeira edição do Borda Skate Contest(Campeonato de Skate)

Psicóloga realiza formação voluntária aos Professores da Creche Madre
Tereza de Saldanha em Borda da Mata sobre Desenvolvimento Infantil
A psicóloga Aline Menezes realizou uma
formação com os professores da Creche
Municipal Madre Tereza de Saldanha, no dia
07 de abril . O tema abordado foi sobre o
Desenvolvimento Infantil.
Aline é mãe de aluno da Creche e
gentilmente se dispôs a atender ao convite
da Diretora Michely, voluntariamente,
proporcionando um momento de capacitação
aos professores.
Para mais informações sobre o trabalho
realizado por Aline, sigam seu perfil nas redes
sociais: @psialinemenezes.

