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NESTE SÁBADO - 17 DE OUTUBRO

PLANTÃO DE VENDAS
 DAS 8H ÀS 14H
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Jogar lixo na rua poderá gerar multa de até 150
reais a partir de janeiro de 2016 em Borda da Mata

Um  gesto desse pode gerar uma multa de 50  reais
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4ª Festa da Apae em Bom Repouso

Nos dias 2, 3 e 4 de

outubro aconteceu a 4ª

GRANDE FESTA DA

APAE com o tema

“Inclusão se conquista

com autonomia”
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São Benedito de Borda da Mata vence
o  11º Campeonato Intermunic ipa l
de  Futebol  de  Tocos  do  Moj i

Entrega da

premição aos

vencedores
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Quem quiser que
a luminária

antiga de sua rua
seja substituída

deve se cadastrar
na Prefeitura de
Borda da Mata,

através do
“Projeto Clarear”
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Professor da Rede Municipal de
Borda da Mata é finalista em

concurso de literatura
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Dona Vicentina
de Tocos do

Moji completa
99 Anos
de idade

Dona Vicentina comemorando

 seu aniversário
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Prefeitos de Borda da Mata e Pouso
Alegre querem construir uma
ciclovia na antiga linha ferroviária
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2015

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 30
Fevereiro              16 -27
Março                   13 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    14 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 31
  Agosto                14 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 30
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   11
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tribunapopular1@hotmail.com

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.

Farm
acêutic

o em

perío
do in

tegral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG -
Tel.:(35)3445-1311

Eleição dos novos Conselheiros
Tutelares de Borda da Mata

No dia 04 de outubro, foi realizada em Borda da Mata, no Clube Literário,
a eleição para os novos Conselheiros Tutelares da cidade.  A Comissão
Eleitoral divulgou o resultado da Eleição: Sendo que cinco foram eleitos para
o mandato de 2017 a 2020. Concorreram para as cinco vagas 13 candidatos,
sendo que os eleitos foram: Andrea do Tião Roque, Bruna Ruana, Juliana do
Wartão, Cláudia Cardoso e Elaine do João King. Participaram da eleição,
1.365 eleitores, sendo computados 1.354 votos válidos.

Eleição dos novos Conselheiros
Tutelares de Bom Repouso

No dia 04 de outubro, aconteceu em Bom Repouso, no CRAS a eleição para
a escolha dos novos Conselheiros Tutelares. Os eleitos foram: 1- Edna; 2-
Lúcia; 3- Ana Paula; 4- Rozilda; 5- Rosinha.

“Parabéns aos candidatos eleitos para assumir em 10 de janeiro de 2016 a
2020, o  importante cargo de CONSELHIRO TUTELAR. Obrigado a equipe
maravilhosa que durante todo dia trabalhou muito, Eliane, Silvana Roberta,
Marta Cristina Silva Borba Borba, Sheila, Conceição Mota Nogueira, Sandra
Rodrigues, Claudia Vieira, D. Olinda, Maduca, Carlinhos. Muito obrigado a
todos que foram e votaram em todos os candidatos, que mesmo sendo
facultativo exerceram seu direito de cidadão.”, diz o Coordenador do CRAS,
Wilson Brandão.

Coordenador do CRAS de Bom Repouso
participa da 7ª Conferência Regional de
Assistência Social em Poços de Caldas

No dia 22 de setembro, aconteceu a 7ª Conferência Regional de
Assistência Social em Poços de Caldas, quando o Coordenador do CRAS
de Bom Repouso, Wilson Brandão esteve participando. “A assistência
social tem sido um pilar na construção de uma nova Minas Gerais. É
preciso ouvir o trabalhador e trabalhadora do SUAS  e seus usuários,
como está sendo feito nestas conferências. É um momento que deve ser
valorizado”, diz Gilberto Ribeiro, Diretor da Regional de Passos.

“Estamos fazendo a maior conferência de Minas Gerais. Das 834
Conferências Municipais realizadas, a Sedese participou de 250, o que
mostra a aproximação do Estado com os municípios, com o cidadão. A
ação regionalizada é prioritária para o Governo Pimentel”, diz o Secretário
de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão,
durante a abertura da Conferência. Fotos: Pedro Castro

Conferência

Regional

em  Poços de

Caldas

Presidente da Câmara de Bom Repouso consegue
colocar melhoria na LMG 884 entre as dez

prioridades do Governo do Estado no Sul de
Minas em Fórum Regional em Poços de Caldas

No dia 03 de outubro, o Presidente da
Câmara de Bom Repouso, Ederson dos
Santos, teve  um dia muito produtivo
para o seu município. “Estivemos
reunidos no segundo encontro do Fórun
Regional de Governo em Poços De
Caldas com secretários de governos e
secretarias, nossa prioridade foi a
construção de acostamentos e radares
na LMG 884 ,entre outras demandas da
região, conseguimos que nosso pleito
fosse aprovado em segundo lugar com
muita urgência e que foi encaminhado
de imediato ao Governo do Estado
,ressaltando que foram aprovados
apenas dez prioridades da nossa
região.Portanto devemos comemorar sim
é acreditar nessa importante obra de
infra estrutura para nosso município
.Nossa luta continua e não pode
parar.,Bom repouso merece muito mais,”
comemora o Presidente da Câmara.

Ederson dos

Santos em Poços

de Caldas

Av. Duque de Caxias,
242  - Ao lado do

Mercadão - Pouso
Alegre - MG

Tel.:3425-3500

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.

Prefeito Edmundo de Borda da
Mata se reúne com Pimentel para
tratar sobre  o Hospital da cidade
No Fórum Regional que aconteceu em

Pouso Alegre, com a participação do
Governador Pimentel, o Prefeito de
Borda da Mata, aproveitou para marcar
com ele, uma Audiência para tratar
sobre a segunda etapa da instalação
do Hospital Monsenhor Pedro Cintra
que consiste no cadastramento no SUS
e Clínicas Médicas, para que a Prefeitura

possa receber a Autorização de
Internação Hospitalar(AIH).

Para isso, o Governador solicitou uma
reunião com o prefeito em Belo
Horizonte para tratar de um teto
financeiro para que o Estado possa
fazer um repasse mensal para o custeio.
A reunião deve acontecer esta semana
na Cidade Administrativa.

Prefeitos de Borda da Mata e Pouso
Alegre querem construir uma
ciclovia na antiga linha ferroviária

Os prefeitos de Borda da Mata,
Edmundo Silva Júnior e de Pouso Alegre,
Agnaldo Perugini vão se reunir este mês
para tratar de um assunto importante
para os esportistas de Borda da Mata e
pessoas que gostam de curtir a natureza.
É que eles pretendem criar uma ciclovia,
denominado por eles, como “Caminho
Ecológico” sobre a linha ferroviária que
liga as duas cidades.

Segundo eles, a ciclovia no perímetro
urbano, em várias cidades não foram bem
sucedidas, devido ao perigo do trânsito,
podendo ocorrer acidentes, entre outros
transtornos.

Na divisa entre os dois municípios
será feito uma ponte e no percurso será
colocado um cascalho bem fino  para
cobrir as pedras da ferrovia e assim
acabar com a trepidação.

Edmundo e

Pimentel

Edmundo e

Deputado

Ulisses Gomes
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Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)

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

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

Professores de Educação Física de
Borda da Mata participam de Encontro
de Handebol com treinador sueco

Regina Moreira, professora de
Educação Física e chefe do setor de
Esporte da Prefeitura de Borda da
Mata e Antônio Salgado, também
professor da área, participaram do 7º
Encontro de Handebol, promovido

pela Liga de Handebol do Estado de
São Paulo (LHESP), no dia 27/09/
2015, nas Faculdades Integradas
Einsten de Limeira/SP.

O curso foi ministrado pelo sueco
Mats Olsson, treinador da Comissão

Técnica da Seleção da Noruega.
Olsson é  cons iderado um dos
maiores  a t le tas  do  mundo do
handebol. É bicampeão olímpico,
campeão mundia l  e  t r icampeão
europeu.

Totonho

e Regina

no

Curso de

Handebol

Professor da Rede Municipal de
Borda da Mata é finalista em

concurso de literatura
O professor de arte da Escola

Municipal Benedita Braga Cobra de
Borda da Mata, Rafael Patruno Tellini,
natural de São João da Boa Vista/SP
está na final do concurso “Prêmio São
Paulo de Literatura” promovido pelo
Governo de São Paulo.

Rafael concorre ao prêmio com o
livro de sua autoria “Follia”. No total,
215 obras disputam o prêmio. O jovem
escri tor  tem 29 anos e além de
professor, é músico, compositor e

escritor. Segundo ele, suas principais
influências literárias são: Bukowski,
Celine, Hemingway, Kerouac, Vitor
Hugo, Stevenson, Ginsberg, Ferreira
Gullar, Gabriel Garcia Marquez, Rubem
Alves, Strindberg, Dalton Trevisan,
Knut Hamsun, Dostoievski, Kafka,
entre outros. E que procura colocar
em seus l ivros algo muito
negligenciado na literatura, porém
bastante comum no cotidiano: a
realidade.

Professor Rafael

da Escola

Municipal

Benedita Braga

Cobra

Prefeito Edmundo e secretários municipais
 de Borda da Mata participam de fórum

com governador Fernando Pimentel
O governador de Minas Gerais,

Fernando Pimentel, esteve em Pouso
Alegre no dia 24/09/2015 para instalar o
Fórum Regional do Território Sul, como
foi denominado pelo Governo a região
que inclui 119 municípios no extremo sul
do estado. A região tem a 4ª maior
densidade demográfica, com população
total de aproximadamente 1.408.825
habitantes.

Participaram do evento, os secretários
de estado, representantes da sociedade
civil, membros de grupos da sociedade,
autoridades, 59 prefeitos da região. No
total, cerca de 1700 pessoas
presenciaram a instalação do fórum, que
tem por objetivo, segundo o Governo,

fazer o levantamento de prioridades de
cada território para que os dados possam
orientar a elaboração do PPAG (Plano
Plurianual de Ações Governamentais),
PMDI (Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado) e LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias). Com esta
agenda inicial encerrada, a partir de 2016
os Fóruns seguem como canal de
constante diálogo com a sociedade civil.

Entre os anúncios de melhorias para a
região, estão a disponibilização de 90
milhões para a duplicação da BR-491,
que liga Varginha a Três Corações, e
recurso de 4,5 milhões para reforma da
MG-290, no trecho Pouso Alegre – Ouro
Fino, e na MG-167, trecho Três Pontas –

Varginha.
Para o SAMU Sul de Minas,

implantado em janeiro deste ano, um
novo helicóptero para a execução do
Serviço Aeromédico Avançado de Vida
foi doado. Para o Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais foi anunciado
mais de R$ 7 milhões para compra de 124
novas viaturas.

De Borda da Mata, participaram do
fórum o prefeito Edmundo Silva Junior,
o diretor do Departamento de
Administração, Célio Cabral, a diretora
do Departamento de Educação, Gláucia
Brandão Guilherme, a chefe do setor de
Esportes, Regina Moreira e funcionários
da Prefeitura.

Pimentel

durante Fórum

Regional em

Pouso Alegre

Famílias de Borda da Mata com
cadastro no Programa Bolsa

Família devem atualizar cadastro
Todas as famílias de Borda da Mata

inscritas no cadastro Único do Governo
Federal e usufruem de benefícios
socioassistenciais, como o Bolsa
Família, devem atualizar o cadastro
urgente no Departamento de
Assistência Social do município. As
famílias não cadastradas também podem
procurar o Departamento para

esclarecer eventuais dúvidas sobre
como realizar o cadastro e quais os
requisitos para ter direito aos
benefícios.

A não atualização do cadastro implica
no cancelamento do benefício. O
Departamento fica na Rua Eduardo
Amaral, 525, Centro. Mais informações
pelo telefone (35) 3445 3425.

CRAS de Borda da Mata
realiza curso de Liderança
para jovens de 16 a 25 anos

Teve início no dia 1º de outubro, no
Cras Sebastiana Marques de Borda da
Mata, o curso de Liderança.

Uma iniciativa da estagiária de
psicologia Tainá Rezende. O curso que
acontecerá em cinco encontros é
destinado a jovens entre 16 e 25 anos e
pretende formar líderes comunitários.

O Cras acredita e apóia todo projeto
que enriquece as relações sociais e por
isso dará continuidade ao projeto de
Tainá através de encontros mensais com
esses jovens.

“Parabéns Tainá! Precisamos muito de
jovens como você”, diz a Coordenadora
do CRAS, Marília Sáber.

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

Curso de Liderança no CRAS de Borda da Mata

Câmara de Senador José Bento elege
nova Mesa Diretora até o final do ano

Depois do falecimento do
Presidente da Câmara Municipal

de Senador José Bento, José
Teixeira de Araújo, foi realizada

nova eleição para fazer uma
nova composição da mesa

diretora, que foi eleita no dia 29
de setembro. A nova mesa será

até o dia 31/12/2015  e ficou
assim composta: Presidente:

Valdeci Amaro do Couto – PR;
Vice-presidente: José Roberto
Moreira – PMDB; Secretária:

Vanderleia Dionisio
e Silva- PMDB.

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
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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

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

Dia do Idoso é comemorado com uma Semana de Atividades
no Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata

O Lar Monsenhor Pedro Cintra comemorou  do Dia do Idoso, que foi dia 1º de outubro, com atividades para os idosos que residem no Lar durante toda semana.
”Cada marca em seus rostos representam a Experiência de Vida que cada um tem para oferer. Lágrimas e sorrisos traduzem seus melhores feitos! Seus exemplos

de vida nos tornam a cada dia pessoas mais sensíveis, carinhosas e felizes...”
O Lar Monsenhor Pedro Cintra aproveita para agradecer a todos os amigos que
fizeram esta semana ainda mais especial, oferecendo lanches deliciosos, afeto e

alegria aos moradores.
 “Nosso muito obrigado ao CRAS SEBASTIANA MARQUES, a GARAGEM DA

PIZA, ao BASTIÃO e a ELAINE - LANCHONETE PATO DONALD,  a
PASTERALIA DA JOSY, ao PILO, a ROMILDA E TODA EQUIPE e aos

SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.”
Lar Monsenhor Pedro Cintra

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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São Benedito de Borda da Mata vence o  11º Campeonato
Intermunic ipa l  de  Futebol  de  Tocos  do  Moj i

O 11º Campeonato intermunicipal de
Tocos do Moji, iniciado em 14/06/2015
que contou com oito equipes: Tocos
F.C. (Tocos do Moji), São Cristovão
F.C. (Pouso Alegre), Azulão F.C.
(Jacutinga), São Benedito F.C. (Borda
da Mata) Águas de Lindóia F.C. (Aguas
de Lindóia SP), Natércia F.C. (Borda da
Mata), Bom Repouso F.C.(Bom
Repouso),Vila  Calipal F.C.(Bom
Repouso),  conheceu o seu campeão
na tarde do domingo, 27/09/2015.
Jogando no Estádio Municipal
Vereador Antonio Bento da Silva, em
Tocos do Moji, o
São Benedito F.C.
venceu o Tocos F.
C. por 2x1  e ergueu
a taça após 90
minutos de muita
disputa.

Na categoria
aspirante, a equipe
Tocos F.C. sagrou
se campeã ao
derrotar a equipe

do Bom Repouso F.C. nos pênaltis.
Estiveram presentes autoridades

municipais como o Prefeito Toninho
Rodrigues, o vice José Armando Pereira
e vereadores que entregaram os troféus
e medalhas. O Departamento de Cultura
agradece a Prefeitura e Câmara
Municipal, a Policia Militar na pessoa
do Sargento Wexley pelo total apoio,  a
Liga Esportiva de Tocos do Moji e a
todos os funcionários da Prefeitura que
colaboraram na realização deste
campeonato.

Final do Campeonato de Futebol de Tocos do Moji e entrega da premiação pelas autoridades locais como o Prefeito e o Vice Prefeito, entre outras.

4ª Festa da Apae em Bom Repouso
Nos dias 2, 3 e 4 de outubro aconteceu a 4ª GRANDE FESTA DA  APAE com o tema “Inclusão se conquista com autonomia”

A programação da Festa foi a seguinte: Dia 2 (sexta-feira) – a partir das 19h –
Show de prêmios, vendas e animação com a equipe áudio Vox, locutor Alantiel Ferreira e DJ Débora Andrade todos os dias. Show de abertura com Du e Michel.

Dia 3 (sábado) – a partir das 19h - Show de prêmios (celular, bicicleta e moto 0km).
Show da noite com João Batista e Cristiano.

Dia 4 (domingo) – a partir das 9h -  Venda de assados, almoço beneficente, leilão de gado e show de prêmios (TV 32", 1 bolsa para exame de carteira de habilitação e gol 0km).
Show com Igualdade do Samba, João e Gabriel, e encerramento com Halison e Matheus.

Os Festeiros  Enaldier/Tipinho agradecem a participação de toda comunidade.

Alguns momentos marcantes
da Festa da Apae:

Fotos: Débora Andrade

10 bordamatenses participam da
Corrida de Rua Integração em Campinas

Uma equipe de corredores de Borda
da Mata participou da Corrida
Integração realizada em Campinas-SP. A
corrida é organizada pela EPTV e foi no
dia 27 de  setembro. A equipe de Borda
da Mata contou com a participação do
Professor Educação Física, Klayton
Thiago Alves, que já tem participado de
várias corridas de rua no Sul de Minas e
no Estado de São Paulo e mais nove

atletas, sendo 4 atletas nas corrida de
5km (Fernanda Santos, Laís Helena,
Luciana Pereira e Cleyton César
Domingues) e 6 atletas na corrida de
10km (Yara Caetano, João Otávio, Russo,
José Augusto da Costa, João Vitor Sáber
e Klayton Thiago). Todos patrocinados
pela Galeria Stúdio Fitness.

Passeio Ciclístico
Klayton, além das corridas, também

tem organizado um passeio ciclístico em
Borda da Mata todas as quintas-feiras
às 21h, na praça, em frente a Prefeitura,
onde eles fazem uma média de 10km, é
aberto ao público . “Não temos um
roteiro certo, cada semana fazemos um
passeio diferente. E a quantidade de
pessoas também varia, em média de 10
pessoas, mas queremos aumentar esse
número”, diz Klayton

Participantes de

Borda da Mata na

Corrida Integração

em Campinas

Lei que multa cidadão por
jogar lixo na rua  em Borda

da Mata entra em vigor
dia 1º de janeiro de 2016
O valor da multa varia de 50 a 150 reais.

A Prefeitura de Borda da Mata criou e
a Câmara Municipal aprovou a Lei
nº1.862/2014 que dispõe sobre a
aplicação de multa ao cidadão que for
flagrado jogando lixo nos logradouros
públicos fora dos equipamentos
destinados para este fim. De acordo com
o prefeito Edmundo, essa Lei foi criada
para que a cidade se torne mais
agradável para os moradores e
visitantes e os fiscais da Prefeitura

ficarão atentos aos infratores, que em
primeiro instantes serão  advertidos e
depois sim multados. O valor da multa
aplicada ao infrator será de: I – R$50,00
, para volumes pequenos, com
tamanho igual ou menor ao de uma lata
de bebida; II – R$100,00 , para volumes
compreendidos entre uma lata de
bebida e um metro cubico; III –
R$150,00 , para volumes acima de um
metro cúbico.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Anuncie no Tribuna Popular
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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
CB PM Junqueira

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 171818181818

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando aparece
saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado
onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino
certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também vale
lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do mês.

Dona Vicentina de Tocos do Moji completa 99 Anos
“Existe um tempo para tudo debaixo

do sol; tempo de plantar e tempo de
colher, tempo de sorrir e tempo de
chorar” (assim diz o Eclesiastes). Para
nossa querida Vicentina é tempo da
“Graça”; tempo de comemorar/celebrar
mais esta “chance” e presente de Deus.
Segundo a Dona Vicentina, cada dia
vivido deve ser comemorado/celebrado.
Disse-me que não podemos ficar
esperando grandes conquistas para
festejar; devemos descobrir nas
pequenas coisas a Graça de Deus. Assim
sendo, cada minuto de vida deve ser
celebrado e vivido da melhor maneira
possível.

A população de Tocos do Moji se
orgulha de ter celebrado no último dia
27/09 o nonagésimo nono (99 anos)
aniversário de Dona Vicentina da Silva
Flausino. Muito lúcida e com a alegria
que lhe é constante, esta foi
homenageada por filhos, netos,
bisnetos, tataranetos, demais familiares
e amigos. A emoção tomou conta de
todos, principalmente dos filhos (a) ao
relembrarem as inúmeras dificuldades as
quais a “mãezinha” passou. As
lágrimas derramadas explicitaram a
satisfação única de ainda poder
“desfrutar” do colo e do “cheiro da mãe”.
Durante toda celebração ficou muito
claro que a família de Dona Vicentina é
uma família de fé. Fé que com certeza
consiste num sustentáculo para o
enfrentamento das dificuldades e
conquista da longevidade da vida.

Tive o prazer de estar presente na
residência de Dona Vicentina alguns dias
antes de seu aniversário e esta me falou
sobre sua alegria de viver. Contou-me
que ama se divertir e dançar. Acredita
ser este o segredo da saúde e da
felicidade. Quando a perguntei sobre seu
maior sonho, esta me respondeu que ela
o realizou e ainda vive a realização deste
sonho, sendo ele a construção de sua
família. Família que segundo ela é à base
de tudo. Sempre compreendeu a
diversidade de pensamento dos Filhos
(a) e sempre viveu pra eles. Por fim dona
Vicentina me emocionou ao relatar que
sofria de desmaios e, que sua mãe a
entregou a Nossa Senhora Aparecida a
qual lhe realizou um milagre curando-a.
Sempre trabalhou como Dona de Casa e
certa época de sua vida atuou como
Servente Escolar junto com a Dona Dita
do Zé Bastião, trabalho este que a
ajudou a aposentar; disse emocionada
dona Vicentina.

Parabéns dona Vicentina! Que Deus
te conserve por muitos e muitos anos
entre nós. Que a tua alegria de viver
contagie nossos corações. Que teus
filhos (a) dividam conosco a alegria que
emana de ti.

Entrevista e redação:
Vanderlei C. Silva

Dona Vicentina em sua

festa de aniversário e

com sua família, em que

ela muito valoriza.

Afogamento de jovem de 20 anos em Borda da Mata
No dia 18 de Setembro, um Jovem de 20 anos de idade foi encontrado morto em

uma lagoa no Horto Florestal em Borda da Mata. A Polícia Militar havia recebido
ligação dos próprios moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima informando que
a vítima estaria nadando na referida represa,  momento em que veio a se afogar.
Imediatamente a PM deslocou ao  local, porém, a equipe já não visualizava a vítima,
sendo necessário acionar a equipe do Corpo de Bombeiros, a qual, após realizar as
buscas encontrou o corpo da vítima. A perícia também foi acionada para realizar os
trabalhos de praxe.

Seja Prudente, evite afogamentos:

-Não nade em locais não permitidos ou
que não conheça direito;
-Não tome bebida alcoólica antes de
entrar na água;
- Não se afaste da margem;
- Não salte de locais elevados para
dentro da água;
-Não tente salvar pessoas em
afogamento sem estar devidamente
habilitado;
- Prefira lançar flutuadores para salvar
pessoas ao invés da ação corpo a corpo;
-Evite brincadeiras de mau gosto
(“caldos”, “trotes”, “saltos”);
-Não abuse se aventurando
perigosamente.

Homem é preso por dirigir embriagado após
envolver-se em acidente e multado em 2.100 reais

Após um acidente de trânsito, ocorrido no dia 26 de Setembro, um dos condutores
foi preso por estar dirigindo sob influência de álcool. O acidente ocorreu na Rua
José Luis Moreira, envolvendo três veículos, onde um deles, o qual estava
embriagado, teria evadido do local. Após diligências da Polícia Militar o referido
cidadão foi localizado em sua residência onde em contato com sua mãe esta veio a
desabafar que ele (autor) acabara de chegar em casa completamente embriagado e
que não aguenta mais ver seu filho chegar em casa sempre naquela situação. O
autor apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como fala desconexa,
agressividade, andar cambaleante, olhos avermelhados e hálito etílico. Diante dos
fatos o autor foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia
para demais providencias. Seu veículo foi removido e foram feitas dois autos de
infração de trânsito que juntas somam um valor aproximado de R$2.100,00, além de
gastos que o autor terá com fiança e reparação dos danos causados aos outros
veículos envolvidos.

Menor é apreendido com motocicleta
adulterada (chassi raspado)

No dia 26 de setembro,  um menor infrator de 16 anos de idade, foi apreendido
após ser abordado com uma motocicleta adulterada. A Polícia Militar de Borda da
Mata, mais uma vez, contou com a ajuda da população de bem, que fez a denúncia
e colaborou com nossa “Segurança Pública” que é dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos.

O menor foi localizado no bairro São Benedito, empurrando a motocicleta, sendo
que durante a abordagem constatou-se que havia uma fita isolante na placa, mudando
sua numeração na tentativa de ludibriar os Policiais Militares. Foi constatado também
que o chassi estava raspado e que a motocicleta seria produto de ilícito da cidade de
Congonhal, local onde o autor alega ter comprado pela quantia de R$300,00. Diante
dos fatos o menor foi apreendido e apresentado à Delegacia de Polícia para
providências cabíveis.

Foragido da Justiça é tirado de circulação
No dia 05 de Outubro, a PM de Borda da Mata efetuou a prisão do autor o qual

possuía um mandado de prisão em seu desfavor. O autor C.R.F até então estava
foragido e já possuía passagens pelos crimes de Tráfico de Drogas, Furto, Exercício
Arbitrário do poder e Lesão corporal. Assim, o autor foi preso, garantido os direitos
e garantias fundamentais e conduzido até a presença do Delegado de Polícia para
posterior encaminhamento ao presídio.

Ajude a PMMG prevenir o furto Motocicletas
Prevenir é bem melhor do que remediar, pois bem, dentro dessa ótica, a Polícia

Militar de Borda da Mata traz hoje informações de combate ao furto de motocicletas.
Nosso objetivo é provocar uma consciência de prevenção, uma vez que estando
atento, será mais difícil ser uma vitima desse tipo de crime. Acompanhe:

MOTO ESTACIONADA LONGO PERÍODO: essa dica é para todos os que deixam
suas motos na rua, enquanto trabalham. Invistam em dispositivos de segurança tais
como alarme e travas e mantenha sempre atenção voltada para o local onde está seu
veículo.

MOTO ESTACIONADA CURTO PERIODO: para todos que deixam sua moto na
rua enquanto se divertem (a curto espaço de tempo). Nunca deixe a chave no contato.
O erro está justamente em pensar que “Nunca ocorrerá com você”. Os infratores
geralmente agem em 2, sendo que 1 desses irá seguir seus passos e com celular
poderá dar cobertura ao outro que ficou para levar a moto embora, portanto, nada de
estacionar em local mal iluminado ou com pouca movimentação.

MOTO GUARDADA EM CASA: Nunca deixe sua moto passar a noite na rua.
Guarde-a sempre na garagem e mantenha portões e cadeados trancados. Investimento
em câmeras de segurança e alarmes também é uma ótima dica.

EM CASO DE FURTO, ENTRE
EM CONTATO IMEDIATAMENTE

COM A POLÍCIA MILITAR.
ALGUNS MINUTOS PODERÃO

SER DECISIVOS NA
LOCALIZAÇÃO OU NÃO

DE SEU VEÍCULO.
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Campanha BenefCampanha BenefCampanha BenefCampanha BenefCampanha Beneficente à icente à icente à icente à icente à APAPAPAPAPAE de BorAE de BorAE de BorAE de BorAE de Borda da Mada da Mada da Mada da Mada da Matatatatata
Convênio destinou-se à
realização de Campanha
Beneficente nas cidades
com a Rede MG Postos

Associados para
arrecadação de

fundos às APAEs.

Entrega do dinheiro arrecadado
 no Auto Posto Estrela da Mata

 à Apae de Borda da Mata
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O Auto Posto Estrela da Mata
aceita cartões de crédito e débito.

O Posto Estrela da Mata e a Rede MG agradecem a participação de todos os amigos clientes
desta Ação Beneficente à Apae, que mais uma vez foi sucesso absoluto.

Obrigado à todos!!!
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Padre José Aparecido de Pádua se despede da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Tocos do Moji

Na comunidade paroquial, cabe ao
padre orientar o povo. A função do padre
é ouvir, reunir e orientar as famílias,
atender os doentes, administrar os
sacramentos, transmitir a Palavra (para
maior glória de Deus e formação do
homem cristão). As três grandes missões
do padre são: Pregar a Palavra, Celebrar
os sacramentos. Governar o povo de
Deus.

O padre administra os sacramentos,
em especial a Eucaristia, que é o alimento
espiritual do cristão. Pelo Batismo,
introduz o homem no rebanho que forma
o povo de Deus; pela Penitência
(Confissão dos Pecados), reconcilia o
pecador com Deus; pela Unção dos
Enfermos, procura levar alívio e consolo
aos doentes; pela celebração da Missa,
oferece sacramentalmente o sacrifício de
Cristo; pelo Matrimônio, confere a união
dos esposos em um lar cristão; pela
Confirmação (Crisma), confirma o
Batismo.

Nosso Primeiro e “eterno” Pároco
esteve conosco durante 12 anos e
realizou brilhante serviço frente à

administração Paroquial. Com seu jeito
simples, aos poucos conquistou os
moradores, em especial as crianças. Sua
saúde um pouco debilitada sempre o
incomodou, porém permaneceu sempre
firme na missão nos ensinando que é no
sofrimento que se busca a purificação e
os caminhos de Deus.

Como ponto forte, podemos destacar
seu zelo por uma administração
transparente, reformando nossas
capelas e Igreja Matriz. Como Orador
sempre primou pela simplicidade nas
palavras, as quais tocavam diretamente
o coração. De punho forte, sempre
cobrou de seus colaboradores o zelo
litúrgico e cuidado com objetos
Sagrados. Como pessoa/ser humano,
sempre nos fez ver, que Deus escolhe
os humildes. Como Padre, sempre deixou
transparecer, as alegrias e
responsabilidades de se servir a Deus.

Aproveitando este veículo de
comunicação, gostaríamos de agradecer
o Padre José Aparecido de Pádua, por
seus trabalhos realizados junto a nossa
População. Que, Nossa Senhora

Aparecida te acompanhe em sua nova
Missão. Obrigado Padre, renovar nossa
fé, com seu jeito simples e acolhedor.
Que sua despedida de nossa Paróquia
seja apenas um “até breve”. Que, em
suas orações o senhor nos “encomende”
a Deus, saúde e paz para nós que aqui
ficamos.

Vanderlei Carlos da Silva

Despedida do

Pároco de

Tocos do Moji,

Pe. José

Aparecido

Córregos e Rios de Borda da
Mata ganharão reflorestamento
A Prefeitura de Borda da Mata está

fazendo o reflorestamento as margens dos
córregos e rios da cidade. O primeiro córrego
beneficiado é o da Rua João Modesto, no
bairro Santa Rita, conhecido como “Córrego

Lava-pés”. Estão sendo plantadas palmeiras,
guarandis, ipê e resedá.

De acordo com o Prefeito Edmundo, o
próximo a receber o benefício será o Rio
Mandu.

Reflorestamento no “Córrego Lava-pés” no Bairro Santa Rita
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“Projeto Clarear” é lançado pela Prefeitura de Borda da Mata
Quem quiser que a luminária antiga de sua rua seja substituída deve se cadastrar na Prefeitura

A Prefeitura de Borda da Mata lançou o “Projeto Clarear” que é substituição das luminárias  de vapor mercúrio por vapor de sódio, que além de ser mais forte é mais econômica e mais eficiente.
Segundo o prefeito Edmundo, serão trocados cerca de 600 braços antigos e a Prefeitura comunica as pessoas que tiverem interesse em trocar a luminária de sua rua que vá até a Prefeitura para se cadastrar.

A prefeitura já fez diversas trocas e para identificar qual é a nova e antiga é só olhar as que estiverem sem vidro são antigas e as com vidros, já são as modernas.


