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Prefeitura de Borda da Mata comunica que não haverá Festa da Cidade em 2022

Celinho, Afonso, Graziely e Celso durante o comunicado
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Mês                           Dia
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 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   12
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Duas escolas de Borda da Mata participam da fase micro-regional do JEMG em Santa Rita
do Sapucaí e quatro modalidades conseguem três medalhas de Prata e  uma de Bronze

Depois de dois anos sem as atividades presenciais dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), 72 alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de Borda da Mata estiveram com os Professores de Educação
Física, Olívia Rocha, Kaique Torres e Thiago Lopes, e com as representantes da Secretária Municipal de Esportes e Lazer, a Regina Maria Moreira e  Cleia Mesquita, dos dias 17 a 21 de maio na cidade de Santa Rita
do Sapucaí, sede do JEMG 2022, representando a E.E. Lauro Afonso Megale, a E.M. Benedita Braga Cobra e a cidade competiu na fase micro-regional.

Os atletas bordamtenses disputaram nas modalidades:
- Handebol Masculino Módulo II segundo lugar Classificação - Medalha de Prata;
- Handebol Feminino Módulo II, classificação - segundo  lugar – Medalha de Prata;
- Handebol Masculino Módulo I, classificação - segundo lugar - Medalha de Prata;
- Futsal Masculino Módulo I classificação - terceiro lugar - Medalha de Bronze;
- Futsal Masculino Módulo II classificação -  quarto lugar;
- Xadrez sexto lugar.
 “Foram duas Escolas inteiras na torcida! Uma cidade inteira na torcida! Juntos, nós torcemos para nossos alunos de Borda da Mata. Agradecemos especialmente aos pais que confiaram suas crianças aos

cuidados das Secretarias de Esportes e professores, e ao Prefeito Afonso pelo total apoio”, conclui Cleia Mesquista.

Bom Repouso realiza programação especial da semana contra
ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes

O município de Bom Repouso
realizou uma semana com uma
programação especial para alertar a
população sobre o abuso e a exploração
sexual contra crianças e adolescentes.

No dia 16 de maio, teve Teatro sobre
Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes
no Teatro no CEMEI às 8h30 e na
Escola Washington às 10h30. Depois
na parte da tarde - Teatro no CEMEI -
às 13h e Escola Washington às 16h.

Também teve Palestra sobre Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes com
Assistente Social e psicóloga na Escola
Estadual  de Manhã - Primeira turma às
9h e segunda turma 10h30.  E na parte
da tarde - Primeira turma às 14h30 e
segunda turma às 16h.

E no dia 17 de maio, teve Teatro sobre
Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes
na Escola Municipal Atílio da Silva

Brandão às 8h30 e às 13h30.
No dia 18, houve o Dia D com

Passeata pelas ruas da cidade às 9h e
às 14h

Já no dia 19, aconteceu a  Parada de
conscientização com distribuição de
material informativo e adesivação.

No dia 20, houve o  encerramento da
Semana da Conscientização – quando
o CRAS Sebastião Ilto de Andrade
preparou um dia de muita diversão, com
brinquedos, pipoca e algodão doce.

Passeata pelas ruas da cidade às 9h e às 14h
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Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas conclui sinalização
do Circuito de Cicloturismo em sete municípios, incluindo Bom Repouso

Nos dias 05, 09 e 10 de maio, a equipe do Circuito Turístico Serras Verdes realizou a sinalização do
Circuito de Cicloturismo nos municípios de Bueno Brandão, Munhoz, Toledo e Itapeva, finalizando
assim a fixação das placas indicativas da Rota Azul – “O fascínio do céu”.

Os municípios de Bom Repouso, Cambuí e Senador Amaral já foram sinalizados na primeira etapa do
projeto, no mês de abril..

“Agradecemos a parceria dos prefeitos e gestores de turismo, Edmilson Andrade e Talita Bertolacini
de Bom Repouso, Silvio Félix e Douglas Coutri de Bueno Brandão, Tales Tavares e Habner Tavares de
Cambuí, Daniel Couto e Marcelo Guido de Itapeva, Dorival Froes e Maria Eugênia Rocha de Munhoz,
Ademilson Silveira e Evanil Silva de Senador Amaral e Edio Leme e Marcella Lopes de Toledo, que
apoiam e recebem tão bem nossa equipe”, diz o responsável pelo CTSV.

Depois, os sete municípios integrantes da Rota Azul receberam os Totens que marcam o início e
chegada de cada etapa. Os pontos de carimbagem também já estão em processo de cadastramento.

Secretaria de Saúde de Bom Repouso
 pede aos pais em que os filhos tiveram
alteração no teste de acuidade visual

que levem  ao oftalmologista
Em Bom Repouso, no mês de

fevereiro, foram realizados os
testes de acuidade visual na escola
e foram detectados alguns exames
com alteração.

Agora em maio, a mãe de uma
aluna a levou para consulta com
oftalmologista e agora de óculos
ela agradece por não “enxergar
embaçado”.

“É muito importante que os pais
que receberam os avisos de
exames alterados levem seus
filhos na consulta com o
oftalmologista porque a deficiência
visual pode afetar o rendimento
escolar.”, diz a Secretária de
Saúde, Diana.

Vereadores de Borda da Mata se encontram
com Secretário de Governo em BH e solicitam
Delegado e Policiais Civis para o Município

No dia 19 de maio,
políticos de Borda da
Mata foram recebidos na
cidade administrativa
em Belo Horizonte pelo
Secretário de Governo,
Eduardo Amorim para
uma reunião.  Na
referida reunião
estavam presentes o
Presidente da Câmara
Municipal de Borda da
Mata - Jorginho, o
Vereador Carlão e a
Vereadora Irma
enfermeira e o  Diretor
Geral - Júnior Silva, onde
fizeram solicitações de
um Delegado e dois
Policiais Civis.

Ciclistas de Borda da Mata
participam do Kenda

Open Cup de Socorro-SP
Dia 22 de maio de 2022, mais de 600

ciclistas da região, testaram sua
resistência no KENDA OPEN CUP,
na Cidade de Socorro/SP. Os grandes
campeões foram:

Turismo (23 km /450 mts)   Sergio
Adriano, de Salto/SP( 01:24:58);

Sport (42 Km/ 1.000 mts)  Péricles
Henrique Sales, de Artur Nogueira/SP
(01:32:09);

Pro ( 54 km/ 1.400 mts)  Luiz Miguel
Campos Honório, de Maria da Fé/MG
(01:49:32).

Ciclistas de Borda da Mata que
estiveram presentes nessa disputa:

SPORT
LUIZ CARLOS MENDES, 26º

colocado na SUB-30 (02:02:32);

JOSÉ LUIZ NARCIZO DOS
SANTOS, 10º colocado na Master C
(02:08:50);

IZABELA ZUCARELLI DE
FREITAS, 8º colocada na Master A1
(02:19:59);

DOUGLAS JOSÉ MOTTA, 31º
colocado na SUB-30 (02:24:50);

GEIZA RODRIGUES DA COSTA,
5º colocada na Master B1 (02:43:56).

PRO
RAMIREZ SOUSA MEDEIROS,

16º na Master B1 (02:18:23);
RODRIGO DOS SANTOS

SOUZA, 20º na Master B1 (02:23:25);
DAYVID HERBERT P

TEODORO, 27º na Master A1
(02:30:03).

Prefeitura de Borda da Mata comunica
que em 2022 não haverá Festa da Cidade

No dia 23 de maio, a Prefeitura de
Borda da Mata, através do Prefeito
Afonso, do vice-prefeito, Celinho, da
Chefe da Epidemiologia, Grasiely
Siqueira e do Secretário de Saúde, Celso
do Amaral, divulgaram um vídeo nas
Redes Sociais do Município informando
que em 2022 não realizará a Festa da
Cidade.

Embora,  esperavam poder fazê-la,
segundo  informaram o motivo é
estritamente em relação a saúde da
população bordamatense. Pois com o
avanço da vacinação e
consequentemente a diminuição das
restrições sanitárias, os casos de Covid

têm aumentado novamente.  E como a
Festa é em Praça Pública não há como
ter um controle de quem está vacinado
ou não.  Outro fato também é de vir
muitas pessoas de fora e de muitos
lugares, o que poderia agravar a
situação, e o que eles não querem
jamais, é que o cenário que tanto
assustou a população, volte outra vez.

Finalizando,  pediram que a
população fique atenta e procure
seguir os cuidados de enfrentamento
da Covid,  embora não seja
obrigatório, ainda recomendam o uso
de máscara e evite aglomerações
desnecessárias.

Celinho, Afonso, Graziely e Celso

EMPRESA TM TÊXTIL 
CONTRATA REPRESENTANTE

COMERCIAL
EXPERIÊNCIA NO RAMO TÊXTIL

VEÍCULO PRÓPRIO
DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS 

CURRICULUM  para:
tmtextil2022@gmail.com

Oração à Santa Rita
dos Impossíveis

Óh, minha Mãe Beata. Vós
conheceis meu coração
angustiado, intercedei por mim
junto ao Pai Nosso
Senhor(pede-se a graça). Eu
vos louvarei para sempre
curvando me diante de vós.

Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave
Maria e 3 Glória ao Pai.

Prece: Confio em Deus com
todas as minhas forças. Por
isso, peço que ilumine meu
caminho  e a minha vida. Amém.

Reze essa oração por 3 dias.
Em agradecimento distribua
100 ou 1000 cópias e as
coloque em uma igreja para sua
propagação. No décimo dia
sua graça será alcançada por
mais difícil que seja.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA
POLÍCIA MILITAR EM  BORDA DA

MATA:  190 ou (35) 9-9829-1493

Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata
homenageia Equipe Municipal de Enfermagem

No dia 13 de maio, a Secretaria
Municipal de Saúde de Borda da Mata,
juntamente com a Prefeitura, prestaram
uma homenagem a toda equipe de
Enfermagem do Pronto Socorro,
Estratégia Saúde da Família,
Epidemiologia e demais enfermeiros do
serviço de saúde, em um evento na
Câmara Municipal, organizado pelo
assessor Fernando Henrique Ribeiro e
enfermeira Wanessa Araújo.

Esse momento foi marcado por uma
excelente palestra de Humberto Oriolo,
a qual falava sobre a Realização

Profissional e dicas para ser feliz e
realizado no trabalho. Simultaneamente,
elogios foram tecidos pelos gestores
administrativos a equipe de enfermagem,
pelo excelente trabalho prestado, pela
força e garra dedicados principalmente
durante esta pandemia.

“O que dizer a essas pessoas tão
guerreiras e sempre presentes em nossas
vidas, que não se cansam e não fogem à
luta, que arriscam sua saúde e a própria
vida para cumprir o seu papel?

São grandes anjos que, além de
cuidarem, aconselham e acalmam nossos

corações, passando confiança àqueles
que, num leito de dor, sofrem muitas
vezes sem esperança na guerra contra
suas enfermidades.

Lá estão eles, sempre com um sorriso
no rosto, mesmo quando também estão
sofrendo com seus problemas.

Nossa homenagem a todos vocês,
guardiões da nossa saúde e da nossa
vida.

Parabéns a Equipe de Enfermagem!”

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Educação implanta
Sistema de Ensino para atender alunos da

Educação Infantil e do Ensino Fundamental I

Pensando numa Educação
diferenciada e de excelência para nossas
crianças e com o objetivo de fortalecer
o aprendizado dos alunos, está sendo
implantado o Sistema de Ensino ETAPA
nas escolas da Rede Municipal.

O Sistema oferece um conjunto de
oportunidades para alunos, professores
e gestores como:

- Apostilamento: material pedagógico
com conteúdos padronizados em todas
as unidades escolares;

- Plataforma educacional: conteúdo

digital disponível para professores, pais
e alunos;

- Formação para gestores e
professores;

- Assessoria pedagógica;
- Recurso material diversificado para

atender necessidades de alunos e
professores, dentre outras variedades.

A implantação gradativa do material
está em fase experimental e no dia 18 de
maio, gestores e professores da
Educação Infantil e Ensino Fundamental
I, receberam capacitação da assessoria

pedagógica do Etapa para dar início aos
trabalhos. Para o ano que vem, o Sistema
também será implantado no Ensino
Fundamental II.

Está sendo promovida uma verdadeira
transformação no Sistema Educacional
da Rede Municipal de Ensino e é
compromisso da Administração 2021-
2024 trabalhar com equidade e excelência
para o crescimento educacional em Borda
da Mata.

Secretaria Municipal de Educação

Borda da Mata é contemplada com 250
cestas através do Programa Mesa Brasil

No dia 03 de maio,  estiveram no SESC
em Pouso Alegre, o Presidente da
Câmara de Borda da Mata,  Jorginho, a
Vereadora Tatiana Cobra e o vice-
presidente da Câmara, Thiago Almeida,
juntamente com o Diretor Geral da
Câmara, Ruberlei,  para retirar 250 cestas
básicas que foram doadas a população
da cidade, através do Programa Mesa
Brasil.

Vale  ressaltar que estas cestas básicas
foram conseguidas, através de
solicitação da Vereadora Tatiana Cobra,
em uma das recentes visitas que ela fez
a Belo Horizonte.

No dia do recebimento, em Pouso
Alegre, onde Tatiana  acompanhou  a
entrega, eles receberam as cestas das

mãos do Presidente do SESC, da
Fecomércio e do Sindvale, Alexandre
Magno, que destacou a parceria e foi
entregue em nome da Câmara de
Vereadores.

A Vereadora também é  responsável
por outras conquistas no município, a
inauguração mais recente foi a Torre de
Celular do Bairro Santa Cruz, quando há
cerca de um ano, ela conseguiu,  esse
benefício há tempo solicitado pelos
moradores que sofriam com a falta de
sinal no local, por intermédio do
Deputado Federal, Rodrigo de Castro.

Também, através de Tatiana Cobra, a
Saúde Municipal foi contemplada
recentemente com uma verba no valor
de 550 mil reais para os serviços de

custeio.
“Gostaria de registrar aqui, os meus

mais sinceros agradecimentos ao
Deputado Rodrigo de Castro, pela Torre
de Celular do bairro Santa Cruz e aos
demais políticos e assessores de Belo
Horizonte e Brasília  por tanto carinho
com nosso município e, principalmente
comigo que,  sempre  gentilmente me
recebem e se esforçam para atender
nossas demandas. Muito obrigada de
coração”, conclui Tatiana Cobra e
acrescenta “também consegui, quando
fui Presidente da Câmara, implantar o
CAC, onde poderá ser emitida Carteira
de Identidade em Borda da Mata e a
Câmara de Vereadores está se
preparando para implantar o serviço.”

Polícia Militar prende foragido da
Justiça no centro de Borda da Mata
No dia 13 de Maio, Sexta-feira por volta das 15h30 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 as diligências,
a equipe policial  localizou o indivíduo próximo a uma obra, sendo abordado
identificado e preso, posteriormente conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende usuários de
drogas próximos a Praça da Bíblia
No dia 15 de Maio, domingo por volta das 10h10, a PM  encontrava-se em operação

batida policial em diversos pontos da cidade momento em que recebeu denúncia
anônima via 190 dando conta que haviam dois indivíduos fazendo uso de
entorpecentes próximo à praça da Bíblia; que de imediato deslocou  próximo ao
local alvo da denúncia onde foram visualizados dois indivíduos, os quais
demonstraram nervosismo e inquietação ao avistar a equipe policial; que foram
abordados e submetidos à busca pessoal, sendo localizado no bolso da calça de um
deles um tablete de material semelhante à maconha; e encontrado guardanapo no
bolso do outro, onde relataram que iriam fazer uso do entorpecente juntos. Diante
do exposto os autores receberam voz de prisão em flagrante pelo crime capitulado
no art. 28 da lei 11.343.

Polícia Militar prende foragido
da Justiça no Distrito do Cervo

No dia 17 de Maio, terça-feira, por volta das 08h no Distrito do Cervo, a PM após
tomar conhecimento da existência de um mandado de prisão pelo crime de roubo em
desfavor do infrator, deu início a operação policial no intuito de localizar o foragido.
Durante as diligências a equipe policial em cumprimento ao Mandado de Busca e
Apreensão localizou o indivíduo em sua residência bem como apreendeu materiais
ilícitos em sua posse, sendo preso posteriormente e conduzido a Delegacia de
Polícia Civil.

Polícia Militar prende
foragido da Justiça no bairro

Nossa Senhora de Fátima
No dia 20 de Maio, Sexta-feira por volta das 21h15min no bairro Nossa senhora de

Fatima, a PM após tomar conhecimento da existência de um mandado de prisão pelo
crime de roubo em desfavor do infrator, deu início a operação policial no intuito de
localizar o foragido. Durante as diligências a equipe policial em localizou o indivíduo
próximo andando pelo bairro, sendo abordado identificado e preso, posteriormente
conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Tendo em vista a migração do sistema analógico para a implantação total do sistema digital de retransmissão
dos Canais de TV Aberta em Borda da Mata, alguns transtornos temporários estão ocorrendo e a Prefeitura
através de um  vídeo publicado nas redes sociais prestou  os devidos esclarecimentos. Quem quiser conferir,
pode acessar as redes sociais, como Facebook da Prefeitura que lá estão todas as explicações e, segundo o

Prefeito Afonso Raimundo de Souza, em breve, oito canais digitais estarão funcionando na cidade.
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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
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Publicações da Câmara
Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 16/2022
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominada de Padre Luís Carlos Osti a rua 6 no Loteamento
Monsenhor Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia na
rua Antônio Pinto Salgado  e termina na rua Ilcrécio Machado Homem no Bairro
Santa Cruz.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias específicas constantes na lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata/MG, 22 de março de 2022.

Proposição de Lei nº 17/2022
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominada de Ilcrécio Machado Homem a rua 7 no Loteamento
Monsenhor Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia na
rua Sebastião Pereira de Rezende e termina na rua Verginia de Lima Rodrigues no
Bairro Santa Cruz.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias específicas constantes na lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata/MG, 22 de março de 2022.

Proposição de Lei nº 18/2022
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominada de Olívia Maria Megale Cobra e Silva a rua 8 no
Loteamento Monsenhor Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que
se inicia na rua Sebastião Pereira de Rezende e termina na divisa do Loteamento
José Benedito Gomes no Bairro Santa Cruz.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias específicas constantes na lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata/MG, 22 de março de 2022.

Proposição de Lei nº 19/2022
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominada de Expedito Jóia a rua 9 no Loteamento Monsenhor
Pedro Cintra Empreendimentos Imobiliários LTDA, que se inicia na rua Sebastião
Pereira de Rezende e termina na rua José Maria Gomes no Bairro Santa Cruz.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias específicas constantes na lei orçamentária.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata/MG, 22 de março de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Harleny Junqueira Cobra

Presidente

Irma Borges dos Santos

Vice-Presidente

Tatiana Pires Pereira Cobra

Secretário

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

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

Circuito Serras Verdes do Sul de Minas cria Rota Marrom de Cicloturismo e Borda
da Mata, Tocos do Moji e Senador José Bento integram o percurso na primeira etapa
Iniciamos a Rota Marrom na bela

cidade de Congonhal, famosa pelo
Complexo Turístico da Nossa Senhora
Rainha da Obediência, suas belezas
naturais, hospitalidade e deliciosa
comida mineira.

Saindo de Congonhal, após
coletarmos o primeiro carimbo no
passaporte, seguindo para Oeste,
passaremos por um pequeno trecho da
Rodovia Juscelino Kubitschek de
Oliveira e seguiremos nas estradas de
chão, com lindas paisagens rurais,
passando pelo Bairro Água Parada e
seguindo até o município de Senador
José Bento.

Aproveitamos para descansar um
pouco, curtir as belezas desse pequeno
paraíso, famoso pelo seu Vale do Café
com Leite, rico em belezas naturais,
mirantes e cachoeiras e, claro, tomar um
delicioso cafezinho.

Coletamos o segundo carimbo e
seguimos, sentido Sul, pela estrada de
chão sentido Borda da Mata. No
percurso passamos pelo Bairro Barro
Amarelo, e seguimos mais 11km até o
município de Borda da Mata,
pertencente ao Circuito Turístico das
Malhas. Lá encontramos a belíssima
Basílica de Nossa Senhora do Carmo,
muitas lojas, cafés e restaurantes para

mais uma paradinha durante nosso
pedal.

Em Borda da Mata, ao passarmos pela
Basílica, seguimos pela Av. Alvarina
Pereira Cintra, que é o mesmo percurso
do Caminho da Fé. São diversas placas
e setas amarelas pintadas em postes e
mourões, bastou seguirmos a indicação
do Caminho da Fé sentido Tocos do Moji
e logo encontramos a confirmação com
as setas do Serras Verdes também.

Neste trecho encontramos um dos
momentos mais desafiadores, a subida
para a famosa Porteira do Céu, momento
de superação, autoconfiança e uma vista
incrível para compensar o esforço da

subida. Mais 8km e chegamos à Tocos
do Moji, momento de coletar o terceiro
carimbo, comer o tão famoso Pastel de
Farinha de Milho, curtir a hospitalidade

e simplicidade do povo local e ter uma
bela noite de sono, onde se encerra a
primeira etapa.

Assessoria de Imprensa - CTSV

Escola Municipal  Manoel Rodrigues
Machado em Tocos do Moji comemora a
Semana da Família com muitas atividades

A Escola Municipal  Manoel
Rodrigues Machado em Tocos do
Moji comemorou a Semana da Família
com muitas atividades de 09 a 13 de
maio. “Nossa escola foi preparada com
amor e carinho para receber nossos
queridos pais, dando início a semana
da família. Parabéns aos professores
pelo desempenho e dedicação. Houve
Palestra com nossa nutricionista Gis

Pereira , sobre alimentação. Obrigada
Diretora Danielly Benassi pelo belo
trabalho realizado em nossa escola,
agradecemos aos demais funcionários
pelo carinho e dedicação. Houve
piquenique das turmas do 4° ano e 1°
ano, agradecemos aos pais pela
colaboração, presença e por fazer de
momentos assim tão especiais. Escola
e família tem um papel fundamental na

vida dos nossos pequenos.
Encerramos nossa semana da família,
dando os parabéns a todos, pela
participação, nossas crianças
adoraram ter seus familiares em nossa
instituição, obrigada família pelo
carinho e disponibilidade de participar
conosco, deste momento tão
agradável”, diz a Secretária da Escola,
Andréia Almeida.
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Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Secretaria de Saúde de Borda da
Mata adquire 2000 telas protetoras
para Caixa D´água para evitar

proliferação do mosquito da Dengue

Preocupados com uma possível
epidemia de Dengue no município, a
Secretaria de Saúde de Borda da Mata
se antecipa e compra telas protetoras
para as caixas d’água descobertas. Na
ocasião, foram compradas mais de 2000
telas, para caixas de 250, 500 e 1000 litros.
Durante as visitas dos Agentes de

Endemias, havendo necessidade, as
telas já serão colocadas. “Continuamos
cada um fazendo sua parte! Assim,
combateremos o mosquito Aedes,
transmissor não só da Dengue mais
também da Chikungunya, Zika e Febre
Amarela”, diz o Secretário de Saúde,
Celso do Amaral.

Padre Leandro da Canção Nova que é bordamatense falece aos 41 anos de idade
No dia 19 de maio, a Comunidade Canção Nova comunicou, com pesar, o falecimento do Padre Leandro Paulo do Couto, 41 anos, membro do núcleo da Comunidade,

Missão de Cachoeira Paulista/SP. O
sacerdote deu entrada no Centro médico
Padre Pio, em Cachoeira Paulista, no fim
da manhã, com um quadro de cianose
central, quando o sangue com baixa
concentração de oxigênio já chega nas
artérias. Após sucessivas manobras de
reanimação cardiopulmonar, o padre não
resistiu e veio a óbito.

Padre Leandro Paulo do Couto nasceu
no dia 11/04/1981, em Borda da Mata.
Ingressou na Comunidade Canção Nova
em 2007 no modo de compromisso do
Núcleo. Ordenado diácono em 20 de
dezembro de 2015 e presbítero em 2016, Padre Leandro era um grande divulgador das
histórias dos santos da Igreja. Abdicou de dedicar a si próprio o conteúdo do Instagram
pessoal para dedicar à promoção das frases e ensinos de santos.

Um dos mais queridos era Padre Pio, que teve um papel determinante na sua história
vocacional, como ele mesmo contou antes de sua ordenação: “estava em casa, no
horário do almoço, e liguei a TV na Canção Nova. Padre Roberto Lettiere estava
pregando sobre a vida de Padre Pio. Meu coração se abrasou, e não tive mais dúvidas
de que o Senhor estava me chamando ao sacerdócio.”

O chamado, ainda incerto, o levou a terminar o namoro e procurar acompanhamento
e direção espiritual. Tencionou ingressar no seminário arquidiocesano de Pouso Alegre
e caminho vocacional dos Redentoristas, mas o Senhor possuía outros planos. Através
de uma homilia, vendo a TV Canção Nova, decidiu iniciar o processo de
acompanhamento que o levaria a ser ordenado.

A Comunidade Canção Nova se une à família do Padre Leandro suplicando a Deus
o consolo e a força da esperança da Ressureição e pede que o Pai das Misericórdias
conceda ao nosso irmão, uma santa e feliz ressurreição, no convívio eterno dos
santos a quem tanto testemunhou em vida.

O velório foi no  dia 19 de maio no Santuário do Pai das Misericórdias, às 14h e
Missa de corpo presente às 16h. Depois foi velado no Bairro Mandu em Ouro Fino e
no dia 20, às 7h30, houve missa de corpo presente e logo em seguida, sepultado no
Cemitério Municipal de Borda da Mata.

Texto com informações da Comunidade Canção Nova

Manutenção em trecho da estrada do
bairro São Benedito em Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata em conjunto com a Secretaria de Obras segue com
o trabalho de manutenção e cascalhamento da Rua Córrego das Pedras, no bairro
São Benedito.

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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Sinal de TV digital está sendo
instalado em Senador José Bento

O sinal de TV DIGITAL tem muitos benefícios para os telespectadores. Entre eles destaca-se a qualidade
da imagem, impecável, sem nenhuma possibilidade de interferências.

“Esse é um serviço muito importante para nossa população que passará a receber o sinal de TV de
diversos canais abertos, com a qualidade da TV Digital. E vai muito além, pois através desses canais de TV,
a Prefeitura de Senador José Bento estará promovendo informação de qualidade, entretenimento para as
famílias, educação e lazer”, explicam o Prefeito Fernando Fernandes e a vice-prefeita Andréia Inácio.

Em breve, o sinal analógico, que está sendo utilizado no município, será desligado em substituição ao
digital. A população com sinal de TV aberta passará a ter acesso aos conteúdos informativos e de
entretenimento com qualidade de áudio e imagem digital.

Os investimentos são frutos de parceria com o Ministério das Comunicações, através do programa Digitaliza
Brasil.

Escola Municipal Francisco de Souza Costa, Bairro Nossa Senhora de Fátima,
em Borda da Mata ganha uma ampla e moderna reforma agora em 2022

A inauguração da reforma e ampliação
da Escola Municipal Francisco de Souza
Costa, Bairro Nossa Senhora de Fátima,
em Borda da Mata, aconteceu  no dia 13
de maio e contou com a presença de
autoridades, funcionários, comunidade
escolar e a família do patrono da escola.

As obras da unidade escolar tiveram
início no final de 2020 e foram
concluídas em 2022 pela Administração

2021-2024.
Os serviços realizados de ampliação

contaram com a construção de novas
salas de aula, banheiros, biblioteca,
pintura em toda parte externa e interna,
cobertura da rampa de acesso, além de
letreiro de identificação nos dois lados
da escola. As salas estão climatizadas,
monitoradas com câmeras de segurança,
equipadas com caixas de som. Foram

adquiridos mobiliários novos para as
salas: armários, mesas, cadeiras,
cortinas, persianas entre outros itens de
excelente qualidade para oferecer
conforto e comodidade a todos os
alunos, funcionários e comunidade
escolar.

Em seu discurso, a secretária
municipal de Educação, Gláucia Brandão
Guilherme, destacou a satisfação em

gerir todos os detalhes da obra e
entregar à comunidade um novo padrão
de qualidade, mais digno e moderno para
todos.

O Prefeito Afonso e o Vice, Celinho,
enfatizaram o compromisso desta
Administração com a Educação de
Qualidade para todos e não medirão
esforços em oferecer melhor estrutura e
equipamentos modernos em todas as

escolas municipais.
A senhora Maria Aparecida Costa, filha

do Senhor Francisco de Souza Costa,
patrono da escola, participou emocionada
do descerramento da placa e as festividades
foram encerradas com homenagens da
senhora Maria Paula Costa Moura, também
filha do Senhor Francisco. Em seguida,
todos foram convidados a visitar as
dependências da escola.

Borda da Mata oferece aulas
de Capoeira gratuitamente

a toda a população
Toda terça e

quinta-feira, às
19h, na quadra da
Escola Municipal
Benedita Braga
Cobra há aula de
capoeira, sob
supervisão do
Professor  Yago
Felipe Lourenzo,
graduado Jakaré.
As aulas são parte
do Projeto do
Mestre Pardal
“Entre o berimbau
e o caderno”, que
está sendo
realizado nas
escolas municipais
de Borda da Mata.

Desde 10 de
maio, há  mais um
horário à
disposição dos
interessados:

19h às 20h e das 20h às 21h.
“A Capoeira é uma forma de expressão do que há de mais belo e original em

nossa cultura, traz às nossas vidas a noção de cidadania, brasilidade, amor e
admiração pelo que é nosso”, diz o Professor Yago.

No dia 10 de maio, as Agentes de
Saúde, Jane ( Bairro São Judas Tadeu) e
Ana Claúdia (Bairro Santa Edwirges e
Nossa Senhora Aparecida) convidaram
seus pacientes hipertensos e diabéticos
para participarem de um  evento ocorrido
na Igreja Presbiteriana Renovada
(Pastor Heverton) na parte da  manhã.

O objetivo deste evento foi conversar
com a população sobre hábitos que

Secretaria de Saúde de Borda da Mata
promove evento para hipertensos e diabéticos

devem adquirir para, mais do que tratar
doenças, promover saúde.

A palestra foi ministrada pelo Dr. Rafael
Lahiri Namur, médico da equipe. No local
houve aferição de pressão arterial,
glicemia, fornecimento da caderneta dos
Idosos e orientações pela Enfermeira,
Nara e Técnica de Enfermagem, Amanda.

Os participantes puderam saborear um
delicioso café da manhã, natural e

nutritivo fornecido pela Secretária
Municipal de Saúde de Borda da Mata,
o que vai de encontro com um dos
objetivos deste momento, que é a
promoção de uma alimentação saudável
e balanceada e prevenção de patologias.

Também estavam presentes na ocasião
o Secretário de Saúde, Celso do Amaral
e a Coordenadora da ESF, Wanessa
Araújo.

M a n u t e n ç ã o  e m  t r e c h o  d a  e s t r a d a
do bairro Bocaina em Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata, em conjunto com
a Secretaria de Obras, segue com o trabalho de
manutenção das estradas do município. Desta vez
foi feita a manutenção em trecho da estrada do
bairro Bocaina, que fica após o Distrito do
Sertãozinho.
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Nota de Pesar - João Fabrício da
Rosa (Ferrinho) – Tocos do Moji
A Prefeitura de

Tocos do Moji,
juntamente com o
Departamento de
Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo
manifesta seu
pesar pelo
Falecimento de
n o s s o
i l u s t r í s s i m o
amigo João
Fabrício da Rosa
(Ferrinho).

Ferrinho foi,
por muitos anos, integrante da Banda Lira Tocosmojiense e dos Turrões
do Samba, nos presenteando com belas apresentações e muita alegria com
suas marchinhas. O Carnaval de Tocos do Moji perde um pouco de seu
brilho, mas ficará para toda a história marcada por esta personalidade tão
especial. Nossos sinceros sentimentos a todos familiares e amigos.

Departamento de Cultura
Tocos do Moji

Cras de Borda da Mata e Receita Federal
promove palestra para orientar como
destinar parte do IR a projetos sociais

No dia 09 de maio, aconteceu na
Câmara Municipal de Borda da Mata,
uma palestra em  parceria do CRAS
Sebastiana Marques com a Receita
Federal, para orientar as pessoas como
destinar parte de seu Imposto de Renda

a Projetos Sociais desenvolvidos na
cidade.

Com o tema:  “Transformando seu
imposto em sorrisos”, a Receita Federal,
através de  Representante  e o CRAS
esclareceram as principais dúvidas dos

participantes. Você também pode ajudar
os projetos no município e se tiver
alguma dúvida,  basta procurar o CRAS
ou o seu contador, que eles te
orientarão como fazer este
procedimento.

Dentistas da Rede Municipal
de Saúde de Borda da Mata

participam de atualização sobre
câncer de boca em Poços de Caldas

No final do mês de abril, os dentistas
da Rede Municipal de Saúde de Borda
da Mata: Maysa Monteiro, Taís
Camargo, Leandro Antunes e Adolfo
Cabral participaram de uma atualização
sobre Câncer de Boca, promovido pelo
curso de odontologia do Campus de
Poços de Caldas, em parceria com o
Instituto de Ciências Biológicas e da
Saúde da PUC Minas.

O evento abordou temas de grande
importância referente ao diagnóstico e
tratamento de câncer bucal. Estes serão

trabalhados durante a próxima
campanha de prevenção do câncer de
boca que será realizada no município,
com data a ser previamente agendada.

A coordenadora de saúde bucal,
Maysa Monteiro relata que além da boa
higiene, cuidados simples são
essenciais para evitar a doença, tais
como: evitar o fumo, diminuir bebidas
alcoólicas, manter uma alimentação
saudável e estarem atentas as alterações
como feridas ou lesões que não
cicatrizam.

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“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.


