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Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata adquire Raio X Digital
e soluciona problema fornecendo diagnóstico preciso com suas imagens

Novo Aparelho, já que com o antigo, algumas fraturas, devido à má

qualidade das imagens, poderiam não ser detectadas.
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Prefeito Edmilson Andrade de Bom
Repouso assume a Presidência do

Cisamesp que conta com 33
municípios e atende uma população
de mais de meio milhão de pessoas

Edmilson

Andrade, novo

Presidente do

Cisamesp
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Prefeitura e Câmara Municipal de Tocos do Moji  cobram do Diretor Geral
do DER o recapeamento do asfalto que liga a cidade a Borda da Mata

Encontro em Belo Horizonte
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Vice-prefeita de Senador José
Andréia Inácio e a Presidente da
Câmara Municipal Luana Alves

representam o município
no X Congresso Mineiro de

Vereadores em Belo Horizonte

Congresso Mineiro de Vereadores em Belo Horizonte
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Caminhada de
dois irmãos

unidos pela vida.
Dedico esta

história
familiar à

memória do nosso
inesquecível
Agenor de
Mello Filho
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B o r d a m a t e n s e  A d r i a n o  Vo x  r e a l i z a
l a n ç a m e n t o  d e  s u a  n o v a  a n t o l o g i a

No dia 15 de março, há
exatamente um ano após a
publicação do livro Afago
dos dias, o bordamatense

Adriano Vox realizou o
lançamento de sua segunda

antologia de poemas e
crônicas, denominada ‘No

silêncio do meu peito’,
publicada de forma

independente no site Clube
de Autores.
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Câmara Municipal de Borda da
Mata abre inscrições para concurso
com salários acima de 3.500 reais
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Mês                           Dia
Janeiro                   17 - 31
Fevereiro              15 - 28
Março                   15 - 31
 Abril                    14 - 29
 Maio                    16 - 31
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   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 - 31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   12
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Caminhada de dois irmãos unidos pela vida. Dedico esta história
familiar à memória do nosso inesquecível Agenor de Mello Filho

A vida é um dom de Deus. É o Criador,
o motor, a fonte, a origem de todas as
criaturas. O Senhor tem a vida em Si
Mesmo e decidiu nos criar à sua imagem
e semelhança. Temos, assim, a imensa
dignidade de Filhos de Deus e, como
filhos, somos Herdeiros da Casa do Pai.

Nosso nascimento é um milagre pela
m i r a c u l o s a
gestação no
ventre de
nossas mães.
Certamente não
viemos neste
mundo por
acaso. Somos
frutos da Santa
Vontade e da
Bondade do
S e n h o r ,
executando para
todos nós seu
plano de Amor.

Existia um
casal disposto a
formar uma
grande família,
Agenor de
Mello (*01/12/
1907 a 21/01/
2001) e Maria
Dantas de Mello
(*28/02/1910 a 06/09/1989). Casaram-
se em maio de 1.926, ele com 18 e ela
apenas com 16 anos. Mamãe me
confidenciou que, nessa época, ainda
tinha vontade de possuir e brincar com
bonecas.

Eram pessoas simples e tementes a
Deus, com o coração repleto de Amor. O
Senhor olhou para a humildade deles e
planejou confiar-lhes a criação de 07
(sete) filhos. Apesar da simplicidade de
suas vidas, eram cheios de fé e muita
disposição ao trabalho para a missão,
que seria grandiosa.

Os filhos foram chegando: Narcy (08-
03-1927), Mariinha (15-02-1929), José
(29-09-1930), Waldir (05-10-1932),
Waldemar (08-03-1936), Agenor (23-12-
1937) e, por derradeiro, eu (03/10/1939),
o caçula. Como percebem, em razão da
nossa pequena diferença de idade, eu e
Agenor sempre fomos irmãos
inseparáveis. Juntos, freqüentamos o
curso de primeiro grau do Colégio Nossa
Senhora do Carmo. Segundo grau e
colegial, no Colégio São José de Pouso
Alegre.  Daí, partimos para Juiz de Fora,
prestamos o exame Vestibular e, em 1958,
ingressamos na Faculdade de Direito da
Universidade de Juiz de Fora/MG. Nossa
formatura aconteceu em 13/12/1962, no
Cine Teatro Central.

Em janeiro 1963, comecei a exercer a
Advocacia em geral, aqui em Borda,
enquanto o Agenor optou por ficar em
Juiz de Fora, onde também abriu um
escritório de advocacia. Ali, desde 1961,
trabalhava também no Banco de Crédito
Real onde permaneceu. Nossa turma de
universitários morava à Rua Padre
Matias, nº 49, época em que ele
conseguiu uma linda namorada, Leda
Souza Lima.  Revelou-me que ela o
encantava com seus olhos de pitangas.
O namoro foi sério e, apaixonados, se
casaram, em julho de 1964. Quanto a mim,
embora mais novo, casei-me aqui em
Borda com a jovem dos meus sonhos,
Mariinha Jóia, em 10/12/1963.

Aconteceu um fato curioso em nossas
vidas. Quando do nascimento de nosso
segundo filho, em 08/04/1966, fui ao
correio enviar um telegrama,
comunicando ao Agenor e Leda que
chegara meu amado filho Luiz Gustavo.
Na ocasião, recebi também de meu mano
a notícia de que nascera seu filho varão,
César Augusto. De há muito, interpreto
esta feliz coincidência como sinal do céu,
selando as nossas vidas de irmãos

verdadeiramente unidos.
O Agenor não escondia e fazia

questão de me chamar de “irmão do
coração”. Constituiu-me seu procurador,
portanto, como pessoa da sua mais
estreita amizade.  Não tenho palavras
para agradecê-lo por me dedicar tamanha
afeição e total confiança. Novamente,

quero dizer-lhe,
irmão querido e
inesquecível, que
a recíproca é
verdadeira. Está
revelado, em Cor,
13, 8, que “o

Amor jamais

m o r r e r á ” .
S e n t i m e n t o
imortal.

Em meados de
janeiro deste ano,
ao chegar pela
manhã na casa do
mano, encontrei a
Leda, entristecida,
e que logo me
falou da forte
queda do Agenor.
Começou, então, o
seu calvário. De
um hospital a
outro, até Juiz de

Fora, onde foi internado. Apesar dos
esforços dos médicos e enfermeiros,
dedicados, que o assistiram, veio a
falecer na madrugada do dia 04 de março.

Nenhum homem ou mulher poderá
desejar nada mais do que aconteceu com
meu amado irmão. Entregar sua alma a
Deus, cheio de fé no coração, cercado
pelo carinho e grande amor de sua
esposa, filhos, irmãos, netos e demais
familiares. Muitas vezes o Agenor,
mesmo no leito mortal, repetiu a frase:
“Jesus me carrega no colo”.

O Agenor foi um homem esforçado,
trabalhador e muito competente. Do seu
casamento com Leda, tiveram dois
filhos: Márcia Érica e César Augusto.
Dos filhos vieram os netos: Ana,
Andressa, Alessandra, Matheus e Maria
Eduarda. O casal enfrentou dificuldades,
todas superadas com perseverança e
otimismo. Sua história de vida é muito
rica.

Não quero me estender, mas pelo
menos preciso registrar que o Agenor,
de 1971 a 1974, fez também o Curso de
Administração de Empresas pela
Faculdade Machado Sobrinho de Juiz
de Fora. Em 1975, contratado pela
Companhia Industrial da cidade de
Cataguases/MG, exerceu o cargo de
Diretor do Setor de Recursos Humanos.
Na Crise dos Tecidos que se abateu
sobre o Brasil, com a intensificação do
comércio de produtos e tecidos
chineses, em 1981, após seis anos de
trabalho, foi dispensado pela empresa.
Enfrentou alguns meses de apreensões,
com sua família, até que surgiu a
oportunidade do Concurso à
Magistratura de Minas Gerais. Então,
dedicou-se exclusivamente aos estudos,
com afinco, culminando com sua
aprovação e ingresso na Magistratura
Mineira, em 1982. Exerceu as funções de
Juiz de Direito em várias Comarcas,
inclusive nas grandes e notáveis
cidades de Barbacena e Juiz de Fora,
onde encerrou a carreira por sua
merecida aposentadoria.

Preciso revelar algo muito importante.
Quando o Agenor passou no concurso
da Magistratura de Minas, disse-nos
que, ao ficar desempregado, julgou que
o Senhor o abandonara. Porém, depois,
confidenciou-nos: “Na verdade, Jesus

me carregava no colo”. Teve a certeza
de que se o pior não tivesse acontecido,
não teria recebido a grande graça de ser
aprovado para assumir tão honroso

cargo.
Com certeza, o ser humano jamais irá

se conformar com a morte, embora saiba
ser acontecimento inevitável e realmente
democrático. Atinge a todos sem
distinção de raça, cor ou crença; a ricos
e pobres, a cultos e incultos, a reis e
servos, a príncipes e plebeus.

Começamos a vida em cargos mais

simples, como aconteceu com meu
irmão. Sua vida, Agenorzinho, serve de
exemplo para nós que sentimos demais
sua ausência. Que Jesus e Nossa
Senhora do Carmo confortem os
corações feridos de sua esposa, filhos,
netos, irmãos, cunhados, sobrinhos,
primos, demais parentes e amigos!

Você, querido irmão do coração,

deixou-nos um rico legado de Amor à
família, honestidade e dedicação ao
trabalho. Cumpriu bem a sua missão,
sempre com Fé e Esperança, até que, aos
84 anos, o Senhor o chamou para a
plenitude da felicidade ETERNA.

Borda da Mata, 31 de março de 2022.

Gustavo Dantas de Melo
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 07/2022

“CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA
DA MATA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município
e demais normas pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:

Art. 1º - Na forma do que dispõe o inciso X do art. 37 da Constituição Federal, é concedida a revisão geral anual de
10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) nos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG,
correspondente ao Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC).

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 retroagirá a 01 de janeiro de 2022.
Borda da Mata/MG, 17 de fevereiro de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente

Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

Proposição de Lei nº 08/2022
Autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - CIDAS, e dá outras providências.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Borda da Mata - MG, no uso de suas atribuições legais, faz

saber que a Câmara Municipal de Borda da Mata - MG, aprova e ela sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros ao CONSORCIO

INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL – CIDAS.
Parágrafo único: O valor do repasse que dispõe o Art. 1° desta Lei é de R$ R$ 27.550,11 (vinte e sete mil quinhentos

e cinquenta reais e onze centavos).
Art. 2º Conforme deliberado em Assembleia Extraordinária realizada no dia 04 de novembro de 2021 as 15h00minh na

sede do Consórcio, o valor repassado se refere à cota-parte do Município de Borda da Mata para aquisição do imóvel
destinado à implantação de usina de tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, nos termos do Contrato de Programa nº
001/2021 – Anexo I da presente Lei.

Art. 3º Para atender as despesas de que trata o Artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes das
seguintes dotações orçamentárias:

02.05.02.18.541.0022.0.023.335041.400
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 17 de fevereiro de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente

Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata adquire Raio X Digital
e soluciona problema fornecendo diagnóstico preciso com suas imagens
Com o Aparelho antigo, algumas fraturas, devido à má qualidade das imagens, poderiam não ser detectadas.

A Prefeitura de Borda da Mata, desde
o início de 2021, quando o mundo
passava por umas das piores crises
sanitárias de todos os tempos, que era
o enfrentamento da Pandemia da Covid
19, já preocupada em dar o melhor
atendimento por quem procurasse o
serviço público para ser atendido, criou
o Centro de Atendimento ao Covid, mas
jamais deixou de pensar e programar
para atender as demais demandas da
Saúde Pública Municipal.

Recentemente, para aprimorar, ampliar
e trazer novas tecnologias para a Saúde
no município, através da Secretaria
Municipal de Saúde, a Prefeitura
adquiriu um novo aparelho de Raio X,
porém Digital.

Esse aparelho atende as urgências/
emergências da Unidade de Pronto
Atendimento  24 horas, e em breve
poderá contar com os exames eletivos,
que serão realizados no Centro de
Imagens.

O Raio X digital, único em Borda da
Mata, vem para substituir o aparelho
antigo que produzia uma imagem com
qualidade muito baixa, custo alto e sem
contar nos riscos ao meio ambiente e ao
profissional que o operava, por conta
dos produtos químicos utilizados para
revelar a imagem.

O equipamento proporciona uma
imagem de qualidade e segurança,
permitindo um diagnóstico mais preciso,
acabando com o risco de erros no
momento de se diagnosticar uma fratura.

“Um avanço muito grande no
diagnóstico por imagem em nossa
cidade, já conhecia esse problema antigo
de nossa Saúde que era o de se ter uma
fratura e no aparelho daqui não se
detectar, por não se ter uma imagem de
qualidade, o que não era normal nesta
época digital. Por trabalhar em Drogaria
no balcão há 12 anos em Borda da Mata,
essa sempre foi uma reclamação da
população, e hoje está solucionado e

funcionando desde final de fevereiro. Só
tenho a agradecer a Prefeitura, todo setor
de licitações e dizer que estou muito feliz
com esse grande avanço em nossa
Saúde” comemora o Secretário de Saúde,
Celso do Amaral.

Já para a Técnica de Radiologia, Elaine
Cristina Santos, como Técnica de

Radiologia, que trabalha há 10 anos nesta
entidade, diz que gostaria de agradecer a
Secretaria de Saúde juntamente com a
Prefeitura  pela valorização do trabalho e
pelo investimento na qualidade do serviço
de imagem, pois este processador digital
de imagens era uma esperança antiga dos
trabalhadores e dos pacientes e que

agora foi concretizada. “Esta Secretaria
de Saúde em tão pouco tempo conseguiu
solucionar esse problema, por isso espero
contar com outros investimentos na área
de imagens e diagnóstico por parte desta
administração que está sendo tão atuante
na Saúde de nosso município”, diz  Elaine
Cristina Santos.

Departamento Municipal de Desenvolvimento Social de Borda da Mata e o
Cras Sebastiana Marques promovem palestra sobre Empoderamento Feminino

No dia 10 de março, o Departamento
Municipal de Desenvolvimento Social
de Borda da Mata e o Cras Sebastiana
Marques, realizaram uma palestra em
homenagem às mulheres beneficiárias
do Programa Amanhecer. A Psicóloga
Erica Andrade Rocha, falou sobre o
Tema Empoderamento Feminino.

Limpeza do Córrego Amoreira em Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata, através da Secretaria de Obras, dando continuidade à limpeza dos Córregos,
fez a limpeza do Córrego Amoreiras que atravessa a avenida João Olivo Megale.

Antiga Estação Ferroviária
de Borda da Mata é

 revitalizada pela Prefeitura
A Prefeitura de Borda da Mata realizou

uma importante obra de revitalização no
prédio da Antiga Estação da Estrada de
Ferro Sapucaí, imóvel este tombado
como Patrimônio Histórico e Cultural do
Município. Foi realizada a pintura de todo
o prédio, manutenção do sistema de
calhas e telhado, além de diversas ações

de reforma e conservação.
O Grupo de Artesãos Fruto da Terra,

que tem a Cessão de Uso do imóvel, já
retornou suas atividades no local, com
a exposição e venda dos artesanatos
produzidos por seus membros, bem
como o acesso ao Museu que conta a
história de nossa cidade e de seu povo.
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Polícia Militar localiza veículo
furtado em Borda da Mata

No dia 28 de Fevereiro, segunda-feira, por volta das 17h10 no Centro, compareceu
na sede da PM uma vítima,  a qual relatou que dia 27 que  estava bebendo na Praça
central da cidade e em determinado momento dois indivíduos se aproximaram, sendo
um deles conhecido, que então começaram a beber juntos, depois de um tempo
convidou o homem para ir na sua casa para continuarem bebendo, sendo aceito o
convite e que logo após dormiu e não se recordava de mais nada. Ao acordar por
volta das 16h percebeu que o seu veiculo Ford/Focus de cor preta, havia sido
furtado juntamente com seu aparelho celular modelo Poco x3 Pro de cor preta, marca
Xiaomi e que desconfia que o homem que dormiu na sua casa havia furtado o
veículo.

Por volta das 20h, a equipe policial recebeu denúncia via 190 que havia um veículo
Ford/Focus de cor preta, capotado com as 04 rodas pra cima em uma estrada de terra
próximo ao bairro rural Campo sentido a Pouso Alegre. Diante da denúncia, a viatura
policial deslocou até o local e constatou que se tratava do veículo que havia sido
furtado em Borda da Mata. Vizinhos disseram que o condutor do veículo havia
evadido a pé pela estrada rural com mais dois homens.  Foi acionado o guincho para
remoção do veículo e posterior devolução do veículo a vítima.

Polícia Militar persegue bandido
e localiza em Jacutinga veículo

furtado em Borda da Mata
No dia 07 de Março, segunda-feira, por volta das 23h40 no bairro Nossa Sra.

Fatima, a PM foi acionada via 190 pela vítima a qual relatou que estacionou seu
veículo em frente a sua residência e que por volta das 23h45 seu vizinho lhe chamou
e disse que alguém havia acabado de furtar o seu veículo VW/Gol de cor preta. O
seu vizinho ainda relatou que o autor é um cidadão magro e alto, porém não conseguiu
mais características e que o autor tomou rumo ignorado. Diante disso, a PM realizou
diligências na tentativa de localizar o veículo, sendo que recebeu informações que
um VW/Gol de cor preta havia passado em alta velocidade na rodovia MG290
sentido a Ouro Fino. De imediato foi acionado o cerco/bloqueio das cidades
circunvizinhas, e pouco tempo depois a equipe policial que se encontrava no cerco/
bloqueio da cidade de Jacutinga deparou com o veículo, sendo que o autor furou o
cerco/bloqueio e deram início a uma breve perseguição pela rodovia MG290, vindo
o autor a abandonar o veículo VW/Gol na beira da rodovia e evadir para uma mata
fechada, quando foi realizado rastreamento ao autor, porém não foi localizado. Diante
disso, foi acionado o guincho para remoção do veículo e posterior ressarcimento a
vítima.

Homem é morto após briga
com um tiro no Distrito do
Cervo em  Borda da Mata

No dia 12 de Março, sábado por volta das 21h30 no bairro Nossa Sra. Aparecida,
A PM recebeu ligação via 190, na qual a funcionária do Pronto Socorro de Borda da
Mata, narrou que naquele momento havia acabado de dar entrada um cidadão
ferido e que provavelmente o ferimento teria sido causado por arma de fogo, contudo
o mesmo já não apresentava mais sinais vitais, que em conversa com as demais
pessoas, a PM foi informada que havia ocorrido uma briga em um bar e que após a
briga o autor foi até a sua residência e voltou de posse de uma arma de fogo
efetuando disparos para o alto, momento em que a vítima se apossou de um porrete
de madeira e desferiu vários golpes no autor que se desvencilhou e efetuou um
único disparo fatal no tórax da vítima. Posteriormente o autor evadiu do local em um
veículo VW/GOL de cor branca. A PM realizou rastreamento no local do fato, vindo
a localizar 04 munições intactas calibre 22 e 02 munições deflagradas calibre 22, além
de uma camisa azul toda ensanguentada. Foi realizado intenso rastreamento para
localizar e identificar o autor, porém este não foi localizado até o presente momento.
Ambos, autor e vítima possuíam passagens criminais pela Justiça.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA
POLÍCIA MILITAR EM  BORDA DA

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

B o r d a m a t e n s e  A d r i a n o  Vo x  r e a l i z a
l a n ç a m e n t o  d e  s u a  n o v a  a n t o l o g i a

No dia 15 de março,
há exatamente um ano
após a publicação do
livro Afago dos dias, o
bordamatense Adriano
Vox realizou o
lançamento de sua
segunda antologia de
poemas e crônicas,
denominada ‘No
silêncio do meu peito’,
publicada de forma
independente no site
Clube de Autores. O
próprio autor foi
responsável pela capa,
diagramação, revisão e
publicação do livro,
que está disponível no
www.clubedeautores.com.br/
livro/no-silencio-do-
meu-peito No silêncio
do meu peito (2022) é a segunda antologia organizada pelo autor e busca evidenciar os
demais êxitos das suas obras: O coração que carrega (2016), Transição (2017),

Fragilidades (2018), Antologia poética: volume I (2019) e Afago dos dias (2021), além de poemas inéditos e publicações em
blogs literários. Os poemas e as crônicas perpassam assuntos distintos, desde meditações mais abstratas e de cunho filosófico
até observações sobre a vida cotidiana. Adriano Vox, pseudônimo de Adriano Antonio Pereira, é bancário, poeta e escritor. É
autor de nove livros, destacando-se Agronegócio: a importância, o potencial e o desenvolvimento na economia brasileira, O
coração que carrega, Antologia poética: volume I, Afago dos dias e No silêncio do meu peito. Seus livros estão disponíveis no
site Clube de Autores. Possui textos publicados em antologias e no www.linktr.ee/adrianovox: Poema ‘Fim’, p. 153: FIM
(Adriano Vox) O que te inspira? O que te move? Qual o peso da leveza das coisas? A propósito, há propósito? O que fomos
ontem? O que seremos? Por que há dúvida no que te inspira e no que te move? Por que somos ingratos nas realizações? Por
que sempre falta algo a mais ou que ainda nos contente? Qual o peso do destino? Qual o preço da mudança? Qual a vida que
queríamos? Qual a vista que não cansa?

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

almoço self-

service.
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Prefeito Edmilson de Bom Repouso assume a Presidência do Cisamesp que conta com 33
municípios e atende uma população
de mais de meio milhão de pessoas

O prefeito de Bom Repouso, Edmilson
Andrade, assumiu  no dia 28 de março, a
presidência do CISAMESP em sucessão
ao prefeito de Pouso Alegre, Rafael
Simões.  “A nossa meta frente a gestão
do CISAMESP é a ampliação de
consultas, exames e implantação de
novos serviços de saúde. Nossa filosofia
de trabalho é a mesma que tem norteado
as últimas gestões: trabalho sério,
transparência, máxima eficiência nos
procedimentos prestados, acolhimento
humano a nossa população e estímulo à
união dos prefeitos, para juntos
superarmos os enormes desafios da
saúde pública da nossa região” ressalta
o presidente Edmilson Andrade.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde
dos Municípios da Microrregião do
Médio Sapucaí (CISAMESP), com sede
em Pouso Alegre, foi criado em Setembro
de 1995. A vocação do CISAMESP na

promoção a saúde são as
consultas e exames de média
complexidade e transporte em
saúde seguro e gratuito para
todos os usuários dos
municípios consorciados.

O CISAMESP atualmente
possui 33 municípios
consorciados, com uma
abrangência de uma população
de aproximadamente 520.000 mil
habitantes sendo eles:
Albertina, Bom Repouso, Borda
da Mata, Bueno Brandão,
Cachoeira de Minas,
Camanducaia, Cambuí, Careaçu,
Caldas, Conceição dos Ouros,
Congonhal, Córrego do  Bom
Jesus, Espírito Santo do

Dourado, Estiva, Heliodora, Ibitiura de
Minas, Inconfidentes, Ipuiuna, Itapeva,
Jacutinga, Monte Sião, Munhoz,
Natércia, Ouro Fino, Pouso Alegre,
Santa Rita do Sapucai, São João da Mata,
São Sebastião da Bela Vista, Senador
Amaral, Senador José Bento,
Silvanópolis, Tocos do Moji,
Turvolândia e Toledo.

“Temos a certeza que o CISAMESP
ao longo dos anos se tornou o grande
parceiro dos municípios no atendimento
das demandas dos serviços de média
complexidade.

Nossa Missão é proporcionar um
atendimento eficaz e de qualidade
seguindo aos preceitos do SUS (Sistema
Único de Saúde) em pareceria com
Secretaria Estadual de Saúde de Minas
Gerais, Ministério da Saúde e Prefeituras
Municipais” diz o novo Presidente,
Edmilson Andrade.
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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.

Bordamatense Fábio Oliveira se destaca na Ultramaratona
Rei e Rainha Serra de Minas Gerais  em  Inconfidentes

No dia   20 de  março,  o
m a r a t o n i s t a  F á b i o
O l i v e i r a ,  d e  B o r d a  d a
Mata ,   se   des tacou  na
U l t r a m a r a t o n a  R e i  e
Rainha  Ser ra  de  Minas
G e r a i s   n a  c i d a d e  d e
Inconf identes .  O a t le ta ,
v e m  t r e i n a d o  d u r o  e
fazendo bonito, ficou em
4º  lugar  na  d is tância  de
5 4  k m  c o m  o  t e m p o  d e
5  h o r a s  e  2 2  m i n u t o s .

Equipe Pedal Xtreme entrega leites
doados pelos participantes do
passeio cicloturístico ao Lar

Monsenhor Pedro Cintra

No dia 23 de março, a equipe Pedal
Xtreme fez a entrega no Lar Monsenhor
Pedro Cintra do leite doado pelos
participantes do passeio cicloturístico
ocorrido em Borda da Mata, no  domingo,
20 de março. A Cordenadora do Lar,

55% dos alunos não tinham acesso à internet em aulas remotas, diz IBGE. Dados
divulgados no relatório “Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições
de vida da população brasileira 2021” realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), publicado em novembro de 2021. 

Marcela Mary dos Santos Monteiro
agradece de coração a doação recebida,
que será de grande proveito aos idosos
do Lar, e frisa “mais eventos como esse
devem ser apoiados e criados em nossa
cidade, o esporte é saúde.”
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Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Borda da Mata. 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. Serão duas vagas, uma para oficial legislativo, e outra para agente de contratação, cujos salários ultrapassam
R$ 3.500,00 mais benefícios. O edital se encontra disponível no site da Câmara Municipal (Câmara Municipal de Borda da Mata - MG).

Vice-prefeita de Senador José
Andréia Inácio e a Presidente da
Câmara Municipal Luana Alves

representam o município
no X Congresso Mineiro de

Vereadores em Belo Horizonte

No dia 08 de março, a vice-prefeita de
Senador José Bento, Andréia Inácio e a
Presidente da Câmara Municipal Luana
Alves participaram do X Congresso
Mineiro de Vereadores, promovido pela
AMM e pelo Sebrae, dentro do projeto
Desenvolve Minas Gerais, no Expominas,
em Belo Horizonte. E, por ser realizado no
Dia Internacional da Mulher, a
programação do evento buscou incentivar
e promover a participação feminina na

política.
A abertura contou com a presença do

governador Romeu Zema, o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco, o vice-
presidente da ALMG, Antônio Carlos
Arantes, a presidente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte, Nely Aquino, o diretor
técnico do Sebrae Minas, João Cruz Reis
Filho, além de Deputados Federais e
Estaduais e de lideranças dos principais
Órgãos do Estado.

Pedal Xtreme Cicloturístico em Borda da Mata reúne mais de 180 ciclistas de toda região

Borda da Mata esteve bastante agitada no domingo, 20 de março, com o Pedal Xtreme Cicloturístico. O evento contou com a participação de mais de 180 ciclistas de toda região. No ato da retirada do seu kit, cada
atleta levou um litro de leite, que foi destinado aos idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra. “Nós da Prefeitura sentimos honrados em poder apoiar essa iniciativa criada pela equipe Pedal Xtreme de Borda da Mata”,
agradece o Prefeito, Afonso Raimundo de Souza.

Tenente PM Rodirlei assume Comando da
Polícia Militar no 2º Pelotão da 149ª Cia
PMMG que abrange as cidades de Bom Repouso,
Córrego do Bom Jesus e Senador Amaral

No dia 14 de março, o Prefeito de Bom
Repouso, Edmilson Andrade recebeu no
Gabinete Municipal, a visita do Tenente
PM Rodirlei Márcio de Almeida.

O Tenente, natural de Pouso Alegre e
anteriormente sediado em Extrema,
ingressou na PMMG em 2002 na
graduação de soldado servindo em
Lavras/Pouso Alegre até 2011, ano em
que se formou Sargento pela Academia
de Polícia Militar, designado para exercer
a função da Comandante no município

de Congonhal até 2015. Em 2016
formou-se em Bacharel em Direito pela
Faculdade do Sul de Minas, bem como,
foi aprovado nas duas fases do exame
da Ordem dos Advogados do Brasil. Em
2017 foi promovido a graduação de
Segundo Sargento, quando servia no
município de Borda da Mata. 2020
formou-se Tenente da Polícia Militar de
Minas Gerais após a conclusão do
Curso Superior de Tecnologia em
Segurança Pública e foi classificado em

Extrema/MG até ser transferido a pedido
para Bom Repouso. Ainda é pós-
graduando em Direito do Consumidor.

O Oficial assume o Comando do 2º
Pelotão da 149ª Cia PMMG, que abrange
as cidades de Bom Repouso, Córrego
do Bom Jesus e Senador Amaral.

“O Município de Bom Repouso
d á  a s  b o a s - v i n d a s  a o  Te n e n t e
Rodir lei  e  lhe deseja um ótimo
trabalho na região”, diz o Prefeito
Edmilson.

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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Prefeitura e Câmara Municipal de Tocos do Moji  cobram do Diretor Geral
do DER o recapeamento do asfalto que liga a cidade a Borda da Mata

No dia 09 de março, o Prefeito de Tocos do
Moji, Givanildo, juntamente com  vereadores
estiveram na sede do DER MG em reunião com
Diretor Geral Robson Santana.

Segundo o Prefeito, eles demonstraram a
ele a situação crítica em que se encontra a
rodovia MG 1935 que liga Tocos do Moji a
Borda da Mata e que a manutenção de tapa
b u r a c o  n ã o  e s t á  d a n d o  r e s u l t a d o .
“Reiv ind icamos  o  recapeamento  to ta l  do
trecho e agradecemos ao Dr. Robson Santana
e  t o d a  s u a  e q u i p e  p e l a  r e c e p ç ã o  e  p e l o
compromisso assumido que vai trabalhar para
r e a l i z a ç ã o  d e s t a  o b r a ”  d i z  o  p r e f e i t o  e
acrescenta “ Queria agradecer a nossa câmara
municipal  de vereadores por acreditar  em
nosso trabalho e estar sempre unidos para
juntos entregar um serviço de qualidade a
nossa população, ao Deputado Estadual Tito
Torres ,  ao  Helder,  Assessor  do Deputado
F e d e r a l  R o d r i g o  d e  C a s t r o  q u e  n o s
acompanharam nessa reunião. Deputados que
tem demosn ta rdo  compromet imen to  com
nosso município. Que Deus abençoe a todos
e juntos vamos trazer muitas conquistas para
nosso município.”

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Tocos do Moji
 recebem materiais didáticos do sistema Aprende Brasil

No dia 10 de março, foi o dia dos alunos da Rede Municipal de
Ensino de Tocos do Moji receberem os materiais didáticos do sistema
Aprende Brasil. “Parabenizamos a Prefeitura  de Tocos do Moji,
por investir em nossa educação e com qualidade. Uma coleção
moderna que valoriza o protagonismo compartilhado e o potencial
das crianças. Os materiais resguardam os direitos de aprendizagem
e de desenvolvimento dos pequenos, oportunizam reflexões,
apresentam sugestões aos professores e fortalecem a parceria entre
família e escola da infância”, diz o Diretor do Departamento de
Educação, Ernane.

Pontes que dão acesso ao bairro Capinzal
em Tocos do Moji são reconstruídas

Depois das fortes chuvas que castigaram o município de Tocos do Moji, a Prefeitura aos poucos vem reconstruindo pontes
e arrumando os estragos causados em diversos lugares. Entre as pontes, foram reconstruídas as que dão acesso ao bairro
Capinzal. “Gostaria de agradecer a Prefeitura  de Tocos, ao prefeito Givanildo José da Silva e a todos envolvidos, por atenderem
nossos pedidos, na construção dessas novas pontes que dão o acesso ao nosso bairro Capinzal, que foram danificadas e
destruídas pela enchente! Parabéns pela dedicação e compromisso com a população”, agradece um morador.

Agradecimento – Reajuste Salarial
Tocos do Moji

Não poderia deixar de expressar meu agradecimento ao Prefeito Givanildo José
da Silva e ao Vice Gervário Armando e também a Câmara de Vereadores de Tocos do
Moji pelo reajuste salarial feito aos servidores do município. Vale ressaltar também
que alguns funcionários concursados dos primeiros concursos, tinham o salário
base fixados em menos de um salário mínimo e todas as vantagens como quinquênio
eram calculadas em cima disso, o que nos dava um prejuízo enorme, isso também
foi corrigido e temos muito que agradecer. “O reconhecimento é a maior conquista
para o batalhador”. Que Deus os abençoe sempre.

Regiane Cruz
Servidora Municipal

Bom Repouso, Tocos do Moji e
Senador José Bento fazem parte do
Mapa do Turismo Brasileiro – 2022

A IGR - Associação do Circuito
Turístico Serras Verdes do Sul de Minas
conforme nota técnica SECULT - nº 40/
SECULT/DRDP/2022, informa que a IGR
e os municípios atenderam aos critérios
e que constarão na composição da
referida Instância de Governança
Regional no Mapa do Turismo Brasileiro
2022.

Em breve sairá a publicação pelo
MTUR do resultado final.

“Parabéns a todos os envolvidos dos

municípios de Bom Repouso, Bueno
Brandão, Cachoeira de Minas,
Camanducaia, Cambuí, Conceição dos
Ouros, Congonhal, Consolação, Córrego
do Bom Jesus, Estiva, Extrema,
Gonçalves, Itapeva, Munhoz, Sapucaí-
Mirim, Paraisópolis, Senador Amaral,
Senador José Bento, Tocos do Moji e
Toledo. Agora somos 20 no Mapa do
turismo Brasileiro”, diz um
Representante do Circuito Serras Verdes
do Sul de Minas.

CASQUINHA

Eu disse por anos
Que estava nos meus planos
Que quando conseguisse te esquecer
Ia cantar uma tal canção
Até a garganta doer
O problema é que o coração
É mais teimoso que você

Iludida, até cantei
Chorei e afirmei
Que não existia mais nada
Que você era minha ferida curada:
Que nada!
Mentira deslavada!

Você é só uma casquinha
Que sangra com qualquer cutucadinha
E que acreditei estar cicatrizada

Acreditei no que Zé Neto cantou
Que o frio na barriga a saudade
esquentou
Que o amor que havia com a distância
zerou
Ferida curada?
Que nada!
É só uma casquinha
Que sangra a qualquer cutucada
E o que ele não cantou
É que frio na barriga é pra gente
apaixonada
E que amor de verdade não é temporada
A distância faz com que a falta seja

amenizada
Mas amor que é amor não morre por
nada
Você pode até vir a ser minha ferida
curada
E provável que será das que deixam
cicatriz
Mas por ora é minha casquinha
Que sempre tem alguém pra cutucar
Mostrando que não existe fim da linha
Quando o assunto é amar
E eu parei de ignorar
O que o coração diz
Que essa casquinha tem sido minha
inspiração
Onde quer que esteja,
Ainda estará no meu coração
Saudade e distância inspiram canção

Distinguem o que é amor do que é paixão
Ferida, casquinha ou cicatriz
Onde quer que você esteja
Eu só quero que você seja
Imensamente feliz

Andressa Carvalho
Borda da Mata


