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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2016

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              15 - 29
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 29
 Maio                    16 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -
tribunapopular1@hotmail.com

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

“A sua casa é a nossa causa!”

TTTTTelefelefelefelefelefax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Av. Alvarina Pereira Cintra,45
 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Festa de Corpus Christi é
celebrada em Tocos do Mogi

Em Tocos do Moji, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida e as demais comu-
nidades celebraram no dia 26 de maio o feriado de Corpus Christi. A celebração da
eucaristia iniciou-se as 15:00h seguida de procissão solene com o Santíssimo
Sacramento sendo conduzido pelo padre Leonino Morais.  O encerramento da
celebração foi na igreja matriz, onde os fiéis receberam uma benção especial.

O termo Corpus Christi é uma expressão latina que significa Corpo de Cristo, é
também uma festa que celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia.A
origem da solenidade do Corpo e Sangue de Cristo remonta ao século XIII quan-
do a igreja católica sentiu a necessidade de realçar a presença real do “Cristo
todo” no pão consagrado. A Festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa
Urbano IV com a Bula ‘Transiturus’ de 11 de agosto de 1264, para ser celebrada na
quinta-feira após a Festa da Santíssima Trindade, que acontece no domingo de-
pois de Pentecostes.

De acordo com o fiscal de postura Vanderlei Carlos da Silva, movidos pelo
“espírito de contribuição” e ajuda mútua, alguns jovens voluntários fizeram de-
senhos e arranjos com o pó de serragem em ruas e avenidas, além dos moradores
que também decoraram a frente das residências. “Que assim como em Corpus
Christi, a Igreja entenda que o seu lugar é em meio às pessoas; em especial
aqueles que mais sofrem. Que as nossas casas e corações estejam devidamente
enfeitados nãossó em Corpus Christi, mas abertas para o acolhimento de todos
aqueles que por ventura precisarem”, finaliza.
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello

Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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Farmácia Estrela da Mata

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos
 Brandani Júnior  - CRF - 21681

Entrega rápida - atendimento a domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais
de pagamento.

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!

Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Paróquia de Borda da Mata
 realiza 11ª Festa do Milho

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Borda da Mata realizou entre os dias 26
e 29 de maio, a tradicional Festa do Milho. Os preparativos da festa são feitos pelos
fiéis que se reúnem das 30 comunidades da paróquia. Este ano, uma média de 300
sacas de milho e 250 litros de leite foram utilizados para a fabricação dos derivados
e delícias do milho como: pamonha, cural, canjiquinhas, pastel, bolo, polenta, sucos
entre outros.

De acordo com o diácono e vigário paroquial Andrey Nicioli, a beleza desta festa
está na união das comunidades que se organizam para prepararem os alimentos.

“Este é um momento de união das
comunidades e também uma festa
familiar. Realmente é uma grande
confraternização da nossa Paróquia”,
afirma.

Além das diversidades alimentícias,
a Festa do Milho também proporciona
para a alegria dos participantes, o show
de prêmios. Este evento tornou-se a
festa social da Paróquia Nossa Senhora
do Carmo. O período religioso começa
no dia 07 e vai até o dia 16 de julho.
Durante os dias de novena há sempre
um pregador de outra paróquia. De
acordo com a Pascom Borda da Mata,
“O padre Edson”, hoje Dom Edson
Oriolo criou a festa do milho há 11 anos
e decidiu separá-la da época da festa
religiosa para dar aos paroquianos a
oportunidade de participarem com muita
fé e devoção da Novena em Preparação
à festa e do grande dia da Padroeira
Nossa Senhora do Carmo.

Fotos: PASCOM
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
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Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)

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

Festa de Nossa Senhora de Fátima Distrito
Fernandes é celebrada em Tocos do Mogi

Em Tocos do Moji, o mês de maio
é sempre especial para a população
do Distrito dos Fernandes, pois to-
dos os anos é celebrada a tradicio-
nal Festa da Padroeira Nossa Sen-
hora de Fátima. Este ano, o evento
ocorreu entre os dias 20 a 29.

 O aspecto religioso foi marcada
pelas celebrações da Eucaristia e da
Palavra. O encerramento da festa
foi no dia 29, evidenciando a procis-
são, a missa e a coroação da Padroe-
ira Nossa Senhora de Fátima.

Na parte social tiveram
shows todos os dias:

Dia 26/05 Jorge Luiz & Batista.

Dia 27/05 Evangeliza Show:
Banda I.D.C.

Dia 28/05 Leandro Damasceno.

Dia 29/05 Marcelo Henrique.

Com participação especial de Zé
Batista.

Em especial gostaríamos de agradecer o apoio da Prefeitura Munici-
pal, a Polícia Militar pelo total apoio na pessoa do Sargento Wesley.

Aos festeiros: Juscelino Faria da Silva e Sra. Cleonice do Carmo S.
Silva e João Batista Nogueira, e a Sra. Maria Regina B. Nogueira.

A todos os doadores de bezerros, prendas entre outros. Ao pároco Pe.
Leonino Morais, por seu grande trabalho a frente de nossa paróquia.

No dia 12 de junho, no Campeonato

Intermunicipal de Futebol do Bairro do
Campo, aconteceu a final do aspirante.

Participaram da competição, 16 equipes
e as semifinais foram no dia 29 de maio,

quando no aspirante, o time Portugal
de Pouso Alegre perdeu para a equipe

do Campo por 3 a 0 e no Titular,
Alcabyte de Pouso Alegre, venceu o

Pantano de Estiva por 2 a 0. E no dia 05
de junho, as semifinais, no aspirante,

foram entre Relaxo FC de Borda da Mata
e Revelação  também de Borda da Mata.

Eles empataram  no tempo normal em 1
a 1 e Relaxo FC venceu nos pênaltis

por 6 a 5. Já no titular, Santa Cruz de
Borda da Mata venceu Fazenda Velha

de Estiva por 2 a 0. No dia 12 de junho, houve a final no
aspirante entre Relaxo FC e Campo e o

jogo terminou empatado em zero a zero
e Relaxo FC  venceu de 5 a 3 nos pênaltis

e sagrou-se campeão, tendo ainda o
Goleiro Franchesco, como o menos

vazado da competição e Pedro Brandão,
o melhor jogador da final.  A final do

titular será domingo dia 19 de junho.
Os organizadores Jorginho e Pedrinho

agradecem a presença de todos os
jogadores, árbitros, torcida, segurança

e todos que colaboraram para a
realização do campeonato.

Pedro Brandão considerado o melhor

jogador da final.

Pedrinho entregando o

troféu de campeão.

   O goleiro Franchesco

 menos vazado da competição.

Equipe Relaxo FC de Borda da Mata vence
Campeonato Intermunicipal do bairro Campo em

Anuncie no

Tribuna Popular
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Panificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMES

Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.

CRECI:12.649(PF)

Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

TTTTTelefelefelefelefelefone:(35)9992-1437one:(35)9992-1437one:(35)9992-1437one:(35)9992-1437one:(35)9992-1437

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445-el.: 3445-el.: 3445-el.: 3445-el.: 3445-

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

Bordamatense lidera a Copa
Vale de Mountain bike

O bordamatense Ramirez Sousa Me-
deiros,37, ficou em primeiro lugar na

competição de mountain bike em Lore-
na no dia 21 de fevereiro e Guaratinguetá

no dia 21 de maio de 2016. Estes resulta-
dos garantem para o atleta que compete

com centenas de participantes, a lider-
ança da Copa Vale. Atualmente ele par-

ticipa de três campeonatos: Circuito
Mantiqueira-MG, Copa do Vale-SP e GP

Raveli nacional. Ramirez sempre gostou
de andar de bicicleta, mas começou a

participar dos campeonatos na catego-

ria amador há um ano.
Segundo ele, há uma pretensão de

correr em 2017 na categoria elite, isto é,
profissional. “Os campeonatos ama-

dores são importantes porque além das
experiências adquiridas e melhorias do

desempenho nas pedaladas traz visibil-
idade, o que contribuirá para um pos-

sível patrocínio. Todos os gastos como:
a manutenção da bicicleta, treinador,

nutricionista, academia são por minha
conta”, diz. A Copa Vale ocorre no Vale

do Paraíba-SP, sendo em quatro etapas,
a terceira será em Campos do Jordão no

dia 11 de setembro deste ano e a última
ainda não foi definido o local.

Funcionários da Prefeitura
de Borda da Mata têm reposição

salarial de 9,83%
Este ano, os funcionários da Prefeitu-

ra Municipal de Borda da Mata tiveram
um reajuste salarial de 9,83%. Segundo

o prefeito Edmundo da Silva Júnior, a
Prefeitura é a maior empresa do municí-

pio, pois emprega 618 funcionários.

Praça Santa Rita é reformada
em Borda da Mata

A Praça Santa Rita de Borda da Mata recebeu nova pavimentação, muretas de
contenção, balaustres, barricos e iluminação. A entrega da reforma está prevista

para o final deste mês.

Estradas rurais de Borda da
Mata recebem manutenções

160
notbooks

serão
distribuídos

para
professores
em Borda da

Mata

“Este ano tivemos dificuldades para a
efetuação do pagamento, pois devido a

crise diminuíram as arrecadações dos
municípios. Contudo, eu estou satis-

feito, porque durante os oito anos con-
seguimos efetivar o reajuste salarial.

Após as chuvas atemporais em Borda da Mata, a Secretaria de Obras
intensificou a recuperação das estradas rurais. A princípio deram início nas estradas

prioritárias, isto é, de maior acesso e posteriormente serão feitas nas ramificações.
De acordo com o encarregado das estradas, Raul Cobras,  estamos prestes a entrar

em um período de estiagem, o que é bom para a manutenção.

Os professores da rede pública

municipal de Borda da Mata irão receber
um notbook Corew2Dwo de 500HD e 4G

de memória da marca Positivo. O
objetivo desta inovação em salas de aula

é proporcionar para os profissionais
programas específicos de educação.

Cada professor poderá levar o
equipamento para a casa e terá total

responsabilidade sobre o mesmo.

“Há oito anos, eu já desejava

implementar esse sistema, pois este é
um investimento muito relevante da

Secretaria de Educação, para aprimorar
e valorizar nosso maior patrimônio que

são os professores e os alunos”,
finaliza o prefeito Edmundo da Silva

Júnior.

De acordo com Luiz Rodrigues da
Secretaria de Obras, as obras do
CEMEI(Centro Municipal  de Educação
Infantil), do bairro São Francisco tiveram
as fundações executadas e se preparam
para a concretização do piso.

Anuncie no Tribuna Popular

(035)3445-1479
Email:

tribunapopular1@hotmail.com

Obras do CEMEI se prepara para concretagem

Anuncie aqui
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Colaboração: CB PM Junqueira

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

PM  efetua apreensão de dois
menores por tráfico de drogas.

No dia 26 de maio, a PM de Borda

da Mata realizou a operação antidro-

gas na área central da cidade, com

o intuito de coibir a venda e o con-

sumo de drogas. As informações vi-

eram de um PM, que mesmo estan-

do de folga disse ter avistado e

acompanhado dois indivíduos em

atitude suspeita. O PM avistou o

momento em que os suspeitos

manuseavam um invólucro de cor

preta e o colocaram na mochila,

seguindo sentido o bairro Nova Bor-

da.

Os suspeitos foram acompanha-

dos pelo referido PM que na seqüên-

cia acionou a equipe de serviço para

abordagem. Ao serem submetidos,

a busca pessoal, foram encontrados

01 invólucro preto com 01 tablete de

maconha. Os abordados foram iden-

tificados como sendo dois menores,

os quais foram apreendidos e con-

duzidos até a Delegacia de Polícia.

Operação obtém apoio da
população bordamatense

 A família inteira estava usando o

cinto de segurança, inclusive uma

das adolescentes disse ter partici-

pado o ano passado da semana

Nacional do Trânsito. Empolgada ela

compartilhou o trabalho de trânsito

feito por ela.  No veículo estava um

bebê que estava devidamente sen-

tado na cadeirinha.

Suicídio em Borda da Mata é
ocasionado por uso de

entorpecentes, diz familiares
No dia 29 de maio de 2016, a PM de

Borda da Mata foi acionada por um
solicitante que relatou que o seu
vizinho havia cometido suicídio.
Quando a PM chegou no local, a esposa
da vítima disse que estava em casa
dormindo,  quando o marido chegou de
madrugada alterado possivelmente pelo
uso de drogas. Ele conversou por um
tempo com ela e logo em seguida disse
que ia até a garagem nos fundos de sua

residência resolver um problema.
 Passado algum tempo, sua esposa

chamou a vítima e como obteve resposta
chamou o vizinho para verificar o que
havia ocorrido. Ao verificar, a vítima
estava dependurada por uma corda no
pescoço. Nisto, a guarnição fez contato
com a perita de plantão, a senhora que
realizou todo procedimento de praxe,
sendo o corpo liberado para a funerária
de plantão.

Denatran altera prazo de
exigência de habilitação

para condutores

O (Denatran), Departamento

Nacional de Trânsito alterou para dois
de novembro o prazo de obtenção da

habilitação para condutores de
veículos ciclomotores conhecidos

popularmente como “cinquentinhas’’.
Os motoristas terão mais cinco meses

para se adaptarem às exigências.
Segundo o Código de

Trânsito Brasileiro, ciclomotor é um
veículo de duas ou três rodas, cuja

cilindrada não exceda 50 centímetros
cúbicos e sua velocidade máxima de

fabricação não ultrapasse a 50 km/h.

O cidadão da direita do PM é inabilitado e mesmo sendo autuado
apoiou a iniciativa da PM.

Ponte de Bom repouso que dá acesso a
Campo Alegre é finalizada

A Prefeitura de Bom Repouso finalizou no dia dois de junho a ponte do bairro

Boa Vereda de cima, que dá acesso ao Grotão ligando Campo Alegre.  A ponte fica

em uma estrada, onde tem muitas

lavouras de morangos e batatas, além
do ônibus escolar que também faz o

trajeto por ela, o que estava sujeito a
riscos.

Segundo o presidente da Câmara
Municipal, Ederson Santos, a ponte era

de madeira e há muito tempo estava
tendo manutenções. “As duas pontes

construídas recentemente no bairro são
feitas de trilho de trem, vigas de aço e

laje de cimento. Com muito empenho
realizamos mais uma importante obra

para beneficiar os produtores de
morangos, batatas e os motoristas, in-

clusive o transporte escolar. Agradeço
imensamente ao prefeito Edmilson e o

vice Messias, que sempre procuram nos
atender nas demandas de melhorias para

o município”, conclui.

Após aprovação de lei
casos de dengue diminui

 em Borda da Mata

Em Borda da Mata, a lei
aprovada em 2014 que prevê multa no

valor de 160 a 720 reais para os
proprietários com criadouros do mos-

quito Aedes Aegypti em suas
residências trouxe resultados

significativos para a população
bordamatense.  Este ano, houve uma

queda relevante, pois o número de casos

de dengue teve uma queda de  39 para
três vítimas.

 De acordo com o prefeito
Edmundo da Silva Júnior, a fiscalização

foi feita com drones- um sistema de
coordenação e controle para intensificar

as ações de mobilização e combate ao
mosquito. Na operação e foram

encontradas piscinas em condições

deploráveis.  “Essa lei impõe

responsabilidade individual, o que nos
mostra que sem a colaboração de todos

se tornaria impossível. Tivemos
aproximadamente 40 multas. Quero

agradecer aos agentes pela excelência
no trabalho e também o empenho de

todos os moradores”, conclui.
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Instituto da Família promove
curso de formação para
orientadores de família

O Instituto da Família Construindo a

Civilização do Amor, fundado no dia 30
de janeiro, em Pouso Alegre, vai oferec-

er o curso de Formação para Orientado-
res de Família, dirigido para educado-

res, professores, membros da Pastoral
Familiar, Equipes de Nossa Senhora,

Pastoral da Criança, Ministério Ágape,
Secretaria Samuel, ministérios evangéli-

cos, ONGs, Conselho Tutelar, entidades
e outros interessados.

O curso será realizado em dois módu-
los, com duração de 15 horas cada um,

sendo que o aluno poderá se inscrever

apenas naquele que lhe é de interesse.
As datas dos módulos serão: 1º, 2, 3 de

julho; e 12, 13, 14 de agosto. O curso
vai abordar temas, entre outros, como

Ciclo vital e Família de origem; Recur-
sos e técnicas de intervenção familiar;

Famílias com dependentes químicos;
Famílias separadas e reconstituídas e

Aconselhamento cristão. O valor de
cada módulo é R$130,00. Inscrição e

mais informações pelo site:
 www.institutodafamiliabrasil.com.br.

Aproveite esta oportunidade!

O CRAS de Borda da Mata exibiu no
dia nove de junho o documentário “O
Começo da Vida”. Estiveram presentes
representantes de todas as Escolas,
Creches, Cemei, Apae, Secretaria de
Saúde, Conselho Tutelar e Conselho

Reunião da rede socioassistencial no CRAS “Sebastiana Marques”, para  assistir o

documentário “O Começo da Vida” , e discutir os papéis de cada um na transformação

dos padrões sociais vigentes.

CRAS de Borda da Mata
exibe documentário para
rede socioassistencial

Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.O objetivo da rede de pro-
teção social foi discutir a importância
dos primeiros anos de vida na formação
do ser humano.
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Dia dos namorados pode ser todos
os dias com 10 princípios infalíveis

Manter um relacionamento não é nada fácil. Seja um casal de namorados ou mesmo já casados, no decorrer da vida

a dois vão existir obstáculos que nem todo casal consegue ultrapassar, mas com um pouco de força, união e alguns

ingredientes a mais, tudo se resolve.

Não existe segredo para a felicidade, mas existem pontos que podem ser levados em conta, principalmente nas

épocas mais turbulentas. Veja alguns desses pontos e mantenha a chama da sua paixão sempre acessa para que permaneçam

sendo eternos namorados!

Respeitar a existência do outro no relacionamento é muito importante. Um relacionamento é feito de duas personal-

idades e nem sempre elas são iguais. Então sempre que existir uma divergência, parem, conversem e procurem um meio

termo para os dois. Ceder é fundamental!

1-É preciso ser tolerante

2 – Tenha ideais comuns
Um casal que tem propósitos diferentes não cresce. Imagina aquele homem que tem o desejo de ser pai, casando com

aquela mulher que não quer ter filho de maneira alguma? Com certeza problemas e mais problemas surgirão pelo caminho.

3-Relacionamento é fazer planos
Se você começa um relacionamento achando que ele pode acabar a qualquer momento, ele vai acabar a qualquer momento.

Fazer planos, na hora certa, vai sim dar mais força à vida a dois. Pense no futuro e tenha um futuro promissor para vocês para

ter ainda mais um relacionamento feliz.

4-Elogio é fundamental

Fazer elogios ao parceiro é fundamental em qualquer  relacionamento. Não é todo dia que você se sente feliz e ter alguém
para levantar esse astral é muito importante.Preste atenção nas mudanças do seu amado ou da sua amada e comente,

mesmo que pareça bobagem, sobre a aparência e atitudes dele.

Cada vez mais, a insatisfação no sexo tem causado o fim de relacionamentos

muitas vezes antigos. Não se preocupar com o outro é um grave problema. Então

não tema em conversar e saber o que vocês gostam em comum e o que podem

melhorar. Homens, que em sua maioria não se preocupam muito se a mulher está

confortável, conheça mais sua parceira e tenha um sexo satisfatório para os dois.

 5-Sexo é a dois

 6-Seja gentil

Não é todo dia que você estará sorrindo e feliz da vida. Da mesma forma o seu

parceiro ou parceira. Sendo assim, respeite esse momento e entenda quando um

ou outro não estiver bem. Procure conversar e resolver o problema, mas caso

não seja possível, o apoio é fundamental.

7-Lealdade é tão importante quanto fidelidade.
Independente de qual seja sua posição sobre o assunto, mantenha-se leal ao

seu parceiro. Esta atitude sim, mantém qualquer casal unido sempre.

8-Pequenas coisas são importantes.

Sabe aquele defeitinho seu que aparentemente passa sem perceber? Saiba que

isso pode incomodar extremamente o seu parceiro. A vida agora é a dois e você

precisa entender que o equilíbrio é fundamental. Procure entender e conhecer o

seu parceiro e evitar que tais coisinhas sejam motivos para discussão entre

vocês.

Mesmo que você tenha um relacionamento agora, lembre-se que antes existiam

amigos, parentes e gostos individuais. Mantenha a sua vida social em alguns

aspectos, sem o seu parceiro e o deixe fazer o mesmo. Um momento de liberdade

também fortalece o seu relacionamento.

9-Tenha uma vida social

10-Dê um voto de confiança

Acreditar no seu parceiro é importante. Se ele errou, dê um voto de confiança e

acredite na reconciliação. Tentar de novo pode ser a saída para que o amor de

vocês cresça ainda mais.


